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วาระที่ 5 

พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ .2535 และตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36. 

ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยให้

กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้ีก 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 น้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจ านวน3ท่าน ดงัน้ี (1)พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ (2)นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ      

(3)รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯมีหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์

2560 ไดพ้ิจารณาสรรหาบุคคล ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าว โดยพิจารณาคุณสมบติัใน

ดา้นต่างๆแลว้ มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ  

(1) พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ (2) นายฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ (3) รองศาสตราจารย์ประภาษ ไพรสุวรรณา         

ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวชิาชีพอนัเป็น

ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

(2) ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

และตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง 3 ท่านท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหน้าท่ี

อย่างสม า่เสมอ โดยในระหว่างการประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทุกครั้ง จ านวนทั้งส้ิน 4 ครั้ง ส าหรบัผลงานของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 

3 ท่านมีดงัน้ี 

(3.1) พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท และ 

กรรมการอิสระ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไดป้ฏบิติัหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ

ในการใหค้วามคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญท่ีหลากหลาย มีความรูเ้ร่ืองของกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเกี่ยวกบัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ใหค้ าแนะน าในการปฏบิติัตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯในอนาคต 

(3.2) นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร

ความเส่ียง และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา

ไดป้ฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการใหค้วามคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา  

เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายโดยเฉพาะ         
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ดา้นการเงินและการลงทุน โดยสามารถใหค้ าแนะน าเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีการบริหารจดัการในเร่ือง

ของการเงินและการลงทุนอย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรูเ้ร่ืองการบริหารความเส่ียง 

โดยสามารถใหค้ าแนะน าเพื่อใหบ้ริษัทฯ ทบทวนความเส่ียงอย่างสม า่เสมอและมีกระบวนการ

ป้องกันความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัมีความรูด้า้นกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆท่ี

เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหค้ าแนะน าในการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 

(3.3) รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไดป้ฏบิติัหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้

ความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ี

หลากหลายโดยเฉพาะงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า อีกทั้งยงัมีความรูด้า้นกฎหมาย และขอ้ก าหนด

ต่างๆท่ีเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหค้ าแนะน าในการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 
 

อยา่งไรก็ดีตามท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลอื่น

เขา้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่

วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 ท่ีผ่านมาน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขา้

รบัต าแหน่งเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดพ้ิจารณาถึงความ

เหมาะสมทั้งความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือมีความเหมาะสม

กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏบิติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระท่ีผ่านมาอย่างสม า่เสมอ อีกทั้ง

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 

ท่านใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

  (1) พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

  (2) นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ   เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

  (3) รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

 

ขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

  ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบติัของผูท่ี้จะ

ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารท่ีน าส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

 

การลงมติ 

 อน่ึง ขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใชค้ะแนนเสียงขา้ง

มากโดยก าหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงคะแนนเสียง  

 มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

http://www.cssthai.com/
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ประวตัโิดยสงัเขปของ  พลต ารวจตรี  ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ 

ต าแหน่งในบริษัท   :   ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   

ประเภทกรรมการที่เสนอรบัต าแหน่ง :   กรรมการอิสระ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ :   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน  2557  

    รวมเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน 

อายุ / สญัชาติ   :   62 ปี / ไทย 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญาเอก ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมหาวทิยาลยันอรธ์กรุงเทพ 

 ปริญญาโท ศิลปะศาสตรม์หาบณัฑิตสาขาสงัคมวิทยาประยุกต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์รป.บ.ตร. โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 
   

ประวตัิการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ 2/2014 

 Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 35/2014 

 Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุน่ 19/2015 

 Financial Statement for Directors (FSD) รุน่ 27/2015 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 209/2015 

 Board Matters & Trends (BMT) รุน่ 1/2016 

 Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ 3/2016 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนจ านวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่   

(2)  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ปัทมะ กรุป๊ 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากรรมการ บริษัท แมจิก เอ็นเตอรไ์พรซ ์จ ากดั 

 (3)   ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา 

 พ.ศ. 2548 – 2557 นายต ารวจราชส านักเวร  ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

 พ.ศ. 2553 – 2557 ผูบ้งัคบัการปราบปราม ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

 พ.ศ. 2558 – ต.ค.2559 ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย Tulip Group 

 พ.ศ. 2559 – ธ.ค.2559 ประธานคณะอุทธรณ ์สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ : ไมม่ี 

การถือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 : ไมม่ี 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท :   2 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่12 กนัยายน 2557 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 

 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 

 

ขอ้มูลอื่นๆ การมี / ไมม่ีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

(2)  ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

(3)  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ เช่นการซ้ือ ขายวตัถุดิบ / 

สินคา้ / บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560   24 

 

ประวตัโิดยสงัเขปของ  นายฉฐัภมิู ขนัตวิิริยะ     

ต าแหน่งในบริษัท   :   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเส่ียง  

        กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

ประเภทกรรมการที่เสนอรบัต าแหน่ง :   กรรมการอิสระ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ :   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยายน  2557  

    รวมเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน 

สญัชาติ    :   ไทย 

อายุ    :   55 ปี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  

ประวตัิการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Audit Committee Program รุน่ 8/2005  

 Role of the Compensation Committee รุน่ 6/2008  

 Director Certification Program รุ่น 100/2008 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนจ านวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จ ากดั (มหาชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

บริษัท ยูบีส พรีมาเทค จ ากดั 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ  

บริษัท ไพรม์ไทม ์โซลูชัน่ จ ากดั 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  

บริษัท บนั จ ากดั 

(3)   ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา  

 พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 กรรมการ  

บริษัท ไพรม์ไทม ์เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 

 พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 กรรมการ  

บริษัท ยูทิลิต้ีส ์จ ากดั 
 

 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ : ไมม่ี 

การถือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 : ไมม่ี 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท :   2 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่12 กนัยายน 2557 – ปัจจุบนั) 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560   25 

 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 

 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 1 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล จ านวน 1 ครั้ง จากจ านวน 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 
 

ขอ้มูลอื่นๆ การมี / ไมม่ีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

(2)  ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

(3)  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ เช่นการซ้ือ ขายวตัถุดิบ / 

สินคา้ / บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560   26 

 

ประวตัโิดยสงัเขปของ  รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา 

ต าแหน่งในบริษัท   :   กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการที่เสนอรบัต าแหน่ง :   กรรมการอิสระ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ :   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558  

    รวมเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน 

สญัชาติ    :   ไทย 

อายุ    :   60 ปี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
   

ประวตัิการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program รุ่น 119/2009  

 Financial Statements for Director 2013 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนจ านวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษัท ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษัท บางกอกชีทเม็ททลั จ ากดั (มหาชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  

บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 (3)   ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา  

 พ.ศ. 2524 – ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ 

   ทหารลาดกระบงั (มหาวทิยาลยั) 

 พ.ศ. 2554 – 2557 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ : ไมม่ี 

การถือหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 : ไมม่ี 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท :   2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่1 มกราคม 2558 – ปัจจุบนั) 
 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมในปี 2559 

 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 

ขอ้มูลอื่นๆ การมี / ไมม่ีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

(2)  ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

(3)  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ เช่นการซ้ือ ขายวตัถุดิบ / 

สินคา้ / บริการ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560   27 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้น

ต า่ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ

ของตน โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนดมี

รายละเอียดดงัน้ี:- 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายน้ันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ

ผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้ับ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ี

ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าว

มาแลว้ ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึง

การท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการ

เกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คา้ประกนั 

การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญามี

ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้น

บาทขึ้ นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยง

กนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกดัอยู่

ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560   28 

 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู ้

ใหบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บั

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึง

เป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 

หมายเหตุ : นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


