
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 27

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

ช่ือ-นามสกุล         : นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 
             (ได้รับการเสนอให้กลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 
ตําแหน่ง          : กรรมการบริษัท 
อายุ            : 49 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา       : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตย์พัฒนบริหารศาสตร์ 

: ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

   
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม  : Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : Director Certification Program รุ่น 154/2011 
            : Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012   
            : Financial Statements for Directors (FCP) รุ่น 15/2012 
 
ประวัติการทํางาน       : ปี 2548 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

 ปี 2556 – ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ปี 2555 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ปี 2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ปี 2540 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากัด 

  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง   : กรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา    : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ว 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน: 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น     : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง  
 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 1 ตําแหน่ง 
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิด    : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

จํานวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท   : 10 ปี (พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน) 

เอกสารแนบท้าย 4



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำ�กัด (มห�ชน)28

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557    : คณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 คร้ัง   จากจํานวนทั้งหมด 6 คร้ัง 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
 การถือหุ้นในบริษัท      : 21.17% 
 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/   : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ 
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

ช่ือ-นามสกุล         : นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 
             (ได้รับการเสนอให้กลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 
ตําแหน่ง          : กรรมการบริษัท 
อายุ            : 48 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา       : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

   
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม  : Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 และรุ่น 92/2011 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012   
             
ประวัติการทํางาน       : ปี 2548 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

 ปี 2556 – ปัจจุบัน  ประธานบริหารสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ปี 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 
บริษทั คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ปี 2540 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากัด 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง   : กรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา    : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ว 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน: 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น     : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง  
 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 1 ตําแหน่ง 
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิด    : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท   : 10 ปี (พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557    : คณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 คร้ัง   จากจํานวนทั้งหมด 6 คร้ัง 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
 การถือหุ้นในบริษัท      : -ไม่มี- 
 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/   : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ 

เอกสารแนบท้าย 4
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

ช่ือ-นามสกุล         : นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 
             (ได้รับการเสนอให้กลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 
ตําแหน่ง          : กรรมการบริษัท 
อายุ            : 51 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา       : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม  : Director Accreditation Program รุ่น 37/2005 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : Director Certification Program รุ่น 60/2005 

: Company Secretary Program รุ่น 27/2008   
             
ประวัติการทํางาน       : ปี 2548 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารสายงานการ
จัดการ 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ปี 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  

ปี 2540 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
บรษิัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จํากัด 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตั้ง   : กรรมการบริษัท 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา    : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ว 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน: 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น     : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง  
 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 1 ตําแหน่ง 
 กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิด    : ไม่มีการดํารงตําแหน่ง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จํานวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท   : 10 ปี (พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557    : คณะกรรมการบริษัท จํานวน 6 คร้ัง   จากจํานวนทั้งหมด 6 คร้ัง 
ลักษณะความสัมพันธ์: 
 การถือหุ้นในบริษัท      : 0.17% 
 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/   : -ไม่มี- 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ 
 

เอกสารแนบท้าย 4




