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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณกานต์  ตระกูลฮุน 
อายุ  66 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ  
ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 3 สิงหาคม 2558  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็น

เวลา 8 ปี 11 เดือน)  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ -  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2559- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด

คา่ตอบแทน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2558 – 2560  ประธานกรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
(ปัจจบุนั 4 แห่ง) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ    กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้าง
องค์กร และ  กรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน บมจ. 
อินทชั โฮลดิง้ส์ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล   และ

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน 
(ปัจจบุนั 1 แห่ง) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัทอันที่อาจท าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 
 คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน   7/7 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมมี่ - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง  

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณกานต์  ตระกูลฮุน 
อายุ  66 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ  
ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน 
วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 3 สิงหาคม 2558  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็น

เวลา 8 ปี 11 เดือน)  
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไมมี่ -  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2559- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด

คา่ตอบแทน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2558 – 2560  ประธานกรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
(ปัจจบุนั 4 แห่ง) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ    กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้าง
องค์กร และ  กรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน บมจ. 
อินทชั โฮลดิง้ส์ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพดสุิตเวชการ  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล   และ

กรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน 
(ปัจจบุนั 1 แห่ง) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิบริษัทอันที่อาจท าให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 
 คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน   7/7 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมมี่ - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 
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2. เป็นผู้ ให้บริการทางวขิาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ - 
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจดัการองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผน 

กลยทุธ์ และการก ากบัดแูลกิจการ 
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการแล้วเห็นวา่ 

คุณกานต์ ตระกูลฮุน เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดตลอดจนมี
ความสามารถ ประสบการณ์ในการวางแผนกลยทุธ์และการบริหารจดัการองค์กรขนาดใหญ่ในหลากหลายประเภท
ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่มีการขยายธุรกิจไปใน
ลักษณะ Ecosystem เพื่อการประกอบธุรกิจร่วมกันของพันธมิตรและบริษัท รวมถึงความเป็นผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม จงึเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จเูนียร์  
อายุ  68 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ  
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ  

กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหาร  

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2560 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 

6 ปี 11 เดือน) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่- 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De La Salle University, Manila  

ประเทศฟิลิปปินส์ 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  146/2561 

Advanced Corporate Governance Training, Makati City, Phillipines 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
(ปัจจบุนั 3 แห่ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
ฟิลิปปินส์) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ  iPeople Inc, 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ BPI Family Bank 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการ Manila Water Company Inc  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน 
(ปัจจบุนั 4 แห่ง) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ BPI Capital Corporation 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ AC Energy Holding Inc. 
2555  – ปัจจบุนั กรรมการ AC Infrastructure Holding Corp. 
2541 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร  Ayala Foundation 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท         11/11 ครัง้ 
 คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 0/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - ไม่มี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวขิาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ - 
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ทกัษะและความเช่ียวชาญ  มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้าน

การเงินและการลงทนุ  
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า       

คุณเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนมีความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเช่ียวชาญในกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรของบริษัทให้
ทนัท่วงทีกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั รวมถึงความ
เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท   
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณแอเลน ลิว ยง เคียง 
อายุ  66 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการพฒันาความเป็นผู้นาและกาหนดคา่ตอบแทน   

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2549  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 17 

ปี 11 เดือน) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Science (Management), Massachusetts Institute of Technology,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนคา่ตอบแทน  บมจ. 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
2549- ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
(ปัจจบุนั 1 แห่ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
สิงค์โปร์) 

2563 - ปัจจบุนั Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and 
Country Chief Officer Thailand  
Singapore Telecommunications Ltd. 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน 

-ไมมี่-  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563  คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครัง้ 
 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ น าและก าหนด

คา่ตอบแทน 
7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 0/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา          -  ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                  - ไมมี่ -  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวขิาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ – 
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณแอเลน ลิว ยง เคียง 
อายุ  66 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการพฒันาความเป็นผู้นาและกาหนดคา่ตอบแทน   

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2549  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 17 

ปี 11 เดือน) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Science (Management), Massachusetts Institute of Technology,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนคา่ตอบแทน  บมจ. 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
2549- ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
(ปัจจบุนั 1 แห่ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
สิงค์โปร์) 

2563 - ปัจจบุนั Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and 
Country Chief Officer Thailand  
Singapore Telecommunications Ltd. 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน 

-ไมมี่-  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563  คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครัง้ 
 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ น าและก าหนด

คา่ตอบแทน 
7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 0/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา          -  ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                  - ไมมี่ -  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวขิาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ – 
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 
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หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า      
คุณแอเลน ลิว ยง เคียง เป็นผู้มีคุณสมบติั ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมา
อย่างยาวนานทัง้เอเชีย ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ในหลากหลายภมูิภาค และปัจจบุนัยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ผู้น าในการขบัเคลื่อนธุรกิจประเภทนี ้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคณุสมบติัท่ีจ าเป็นต่อการก ากบั
ดแูลกิจการโทรคมนาคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้ทั่วโลก จึง
เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  

 
 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์    
อายุ  59 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
กรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสมัพนัธ์และองค์กร 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 27 มิถนุายน 2557  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 6 ปี 9 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 

9 เดือน) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.004 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ Director Certification Program (DCP  107/2552) 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2563 - ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสมัพนัธ์  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี่- 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน 

-ไมมี่- 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563  คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 
  คณะกรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 4/4 ครัง้ 
  คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 1/1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมมี่ - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมมี่ - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                     - เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณแอเลน ลิว ยง เคียง 
อายุ  66 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการพฒันาความเป็นผู้นาและกาหนดคา่ตอบแทน   

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2549  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 14 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 17 

ปี 11 เดือน) 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Science (Management), Massachusetts Institute of Technology,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ - 
ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
ต าแหน่งในบริษัท 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนคา่ตอบแทน  บมจ. 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
2549- ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
(ปัจจบุนั 1 แห่ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
สิงค์โปร์) 

2563 - ปัจจบุนั Chief Executive Officer, Group Strategy and Business Development and 
Country Chief Officer Thailand  
Singapore Telecommunications Ltd. 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน 

-ไมมี่-  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563  คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครัง้ 
 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ น าและก าหนด

คา่ตอบแทน 
7/7 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 0/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา          -  ไมมี่ -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                  - ไมมี่ -  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ ให้บริการทางวขิาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ                        - ไมมี่ – 
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม 

 

28/41



เอกสารแนบ 3 

29/41 
 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                      - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ                          - ไมมี่ - 

 
ทกัษะและความเช่ียวชาญ มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ด้านการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 

การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ การก ากบัดแูลกิจการและนโยบายสาธารณะ    
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการแล้วเห็นวา่คณุสมชยั 

เลิศสทุธิวงค์เป็นผู้ มีคณุสมบตัิ ความสามารถ ประสบการณ์และเช่ียวชาญในด้านอตุสาหกรรมโทรคมนาคม โดย
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทและเป็นผู้ซึ่งขับเคลื่อนความส าเร็จและการเติบโตให้กบั
บริษัทอย่างต่อเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่จ า เป็นต่อการก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วจากเทคโนโลยีและนวตักรรมที่พฒันาขึน้ทัว่โลก จงึเห็นควรเสนอให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  
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