
 

 

รายละเอียดของกรรมการอิสระ 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

24 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 

 

ช่ือ-นามสกุล   : พล.ต.ต.ดร.สุพศิาล ภกัดีนฤนาถ 

ตาํแหน่ง    : กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบริษัท   
อายุ    :  61 ปี 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา  : ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจดัการ 

 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  
ประวัตกิารอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Corporate Governance for Executives รุ่น 2/2014 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35/2014 

 
ประวัตกิารทาํงาน  ปี 2557-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 
    ต.ค.2557-2558  ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
       Tulip Group 

ปี 2553-2557  ผู้บงัคบัการตํารวจกองปราบปราม  
สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ 

ปี 2548-2557  นายตํารวจราชสํานกัเวร 
สํานกังานตํารวจแหง่ชาติ 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม   ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกุล   : รศ.ดร. ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 

ตาํแหน่ง    : กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
อายุ    :  53 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา  : ปริญญาเอก สาขาการบญัชี  
The Manchester Metropolitan University, UK 

ประวัตกิารอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Certification Program รุ่น 60/2005 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
ประวัตกิารทาํงาน  ปี 2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน) 
ปี 2549 – ปัจจบุนั  รองศาสตราจารย์  ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปี 2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั (มหาชน)   
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม   ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกุล   : นายฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ  
ตาํแหน่ง    : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
     กรรมการพิจารณาความเสีย่ง 
อายุ    :  53 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา  : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัตกิารอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Certification Program Class 100/2008 

- Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2008 
- Audit Committee Program รุ่น 8/2005 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ประวัตกิารทาํงาน   ปี 2557 - ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

     พ.ย.2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท แลประธานกรรมการบริหาร 
        บริษัท ยบูสิ (เอเชีย) จํากดั 
     ปี 2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
        บริษัท ยบูสิ พรีมาเทค จํากดั 
     ปี 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
        บริษัท ไพร์มไทม์ โซลชูัน่ จํากดั 
     ปี 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
        บริษัท ไพร์มไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั 
     ปี 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
        บริษัท ภเูก็ต ยทิูลิตีส้์ จํากดั 

ปี 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
   บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากดั (มหาชน) 
ปี 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ 

 บริษัท บนั จํากดั  
  

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม    ไม่มี 
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ช่ือ-นามสกุล   : นายประภาษ  ไพรสวุรรณา 
ตาํแหน่ง    : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
อายุ    :  59 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา  : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้) 
    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั 

ประวัตกิารอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Certification Program Class 119/2009 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Financial Statements for Director 2013  
      
ประวัตกิารทาํงาน ม.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

 ปี  2524 – ปัจจบุนั  รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 
ลาดกระบงั (มหาวิทยาลยั) 

     ปี  2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ปี  2555 – 2556  รองอธิการบดี 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั (มหาวิทยาลยั) 

ปี 2554 – 2557  กรรมการ  
การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

ปี 2554 – 2557  รองประธานกรรมการ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

ปี 2553 – 2557  ท่ีปรึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั (มหาวิทยาลยั) 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม    ไม่มี 
 

ในกรณีท่ีต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนา

หนงัสือรับรองบริษัทท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้วกลบัมายงับริษัทภายในวนัท่ี 8 มีนาคม 2559  


