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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบทา้ย 9

 

ชื่อ-นามสกุล   : พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 

ตําแหนง่    : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท   
อาย ุ    :  61 ปี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการ 

 มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Corporate Governance for Executives 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35/2014 

 
ประวัติการทํางาน  ปี 2557-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ปี 2556-2557  นายตํารวจราชสํานักเวร 

สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
ปี 2553-2556  ผู้บังคับการตํารวจกองปราบปราม  

สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม   ไมม่ ี
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ชื่อ-นามสกุล   : รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ 
ตําแหนง่    : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ    :  53 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  : ปริญญาเอก สาขาการบัญชี  

The Manchester Metropolitan University, UK 
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Certification Program รุ่น 60/2005 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
ประวัติการทํางาน  ปี 2555 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ปี 2549 – ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย ์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปี 2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)   
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม   ไมม่ ี
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ชื่อ-นามสกุล   : นายฉัฐภมูิ ขันตวิิริยะ  
ตําแหนง่    : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ    :  53 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Certification Program Class 100/2008 

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

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ประวัติการทํางาน   ปี 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

ปี 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จํากัด (มหาชน) 
ปี 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

 บริษัท บัน จํากัด  
 ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ 

 บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ปี 2555 - ปัจจุบัน   กรรมการ 

 บริษัท นิปปอน แพ็คเทรดดิ้ง จํากัด 
ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
   บริษัท ไทยเฟลกซิเบิล แพค จํากัด 
ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ 
   บริษัท กิ่งนุ่น จํากัด 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม    ไมม่ ี
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ชื่อ-นามสกุล   : นายประภาษ  ไพรสุวรรณา 
ตําแหนง่    : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ    :  59 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - Director Certification Program Class 119/2009 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Financial Statements for Director 2013  
      
ประวัติการทํางาน ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

 ปี  2524 – ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง (มหาวิทยาลยั) 

     ปี  2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
บริษัท พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

ปี  2555 – 2556  รองอธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (มหาวิทยาลยั) 

ปี 2554 – 2557  กรรมการ  
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

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

ปี 2553 – 2557  ท่ีปรึกษาคณบด ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (มหาวิทยาลยั) 

ปี  2552 – 2555  กรรมการสภาสถาบันฯ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (มหาวิทยาลยั) 

     ปี  2550 – 2554  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (มหาวิทยาลยั) 
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ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม    ไมม่ ี
 
 
ในกรณีที่ตอ้งการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนา
หนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันท่ี 24 เมษายน 2558  

 

 




