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วาระที่ 5 

พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36. ก ำหนด

ว่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้งใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งในอัตรำ  1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยให้

กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมดคิด เป็นจ ำนวน3ท่ำน ดังน้ี  (1)นำยสมพงษ์  กังสวิวัฒ น์  (2)นำยกิต ติรัต น์  เมฆมณี            

(3)นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล    

ทั้งน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพันธ ์

2561 ไดพ้ิจำรณำสรรหำบุคคล ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระดงักล่ำว โดยพิจำรณำคุณสมบัติ          

ในดำ้นต่ำง ๆ แลว้ มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 3 ท่ำน 

คือ  (1)นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  (2)นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี  (3)นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข  ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ทั้ ง 3 ท่ำนเป็นผู ้ท่ีมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพ               

อนัเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง 3 ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน ตำมขอ้บังคับของบริษัท     

และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือใหก้ลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ี     

อย่ำงสม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขำ้ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน 5 ครั้ง ส ำหรับผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน     

มีดงัน้ี 

(3.1) น ำยสมพงษ์  กั งส วิ วัฒ น์  ปั จจุ บั นด ำรงต ำแห น่ ง  กรรมกำร  ป ระธำน เจ้ำหน้ ำ ท่ี บ ริห ำร                 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ จึงมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของ

บริษัทฯเป็นอย่ำงดี ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ี

บริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยจดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุกเดือน เพื่อติดตำม

ใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้รวมทั้งมีกำรติดตำมสอบถำมประเด็น

ส ำคัญต่ำง ๆอย่ำงใกล้ชิด และให้ค ำแนะน ำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำและกำรปรับปรุงกระบวนกำร

ด ำ เนิ น งำน ในด้ ำน ต่ ำ ง  ๆ  โดย ใน ปี ท่ี ผ่ ำน ม ำได้ดู แล ให้บ ริษั ท มี ผ ลกำรด ำ เนิ น งำน ท่ี ดี                   

ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยในปีท่ีผ่ำนมำไดท้ ำกำร

ทบทวนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อใหม้ีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอนตำมหลกักำรของกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำร ท่ี ดี  โดยได้ขยำยขอบเขตกำรบ ริหำรจัดกำรควำมเส่ียงลงไปยังบ ริษัท ใน เค รือ             
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รวมทั้งใหค้ ำเสนอแนะในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 (3.2) นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏบิติัหน้ำท่ีในต ำแหน่ง

เป็นอย่ำงดี เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะดำ้นกำรบริหำรงำนขำย ซ่ึงมีควำม

เช่ียวชำญและองค์ประกอบส ำคัญ ในเร่ืองของกำรสรำ้งหุน้ส่วนทำงกำรคำ้ (partner) อีกทั้งยงัเป็น       

ผูม้ีควำมกวำ้งขวำงในทุกช่องทำงกำรขำย รวมทั้งมีควำมเขีย่วชำญในกำรวำงแผนกลยุทธทำงกำรตลำด 

และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่ำงดี อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

ในอนำคต 

(3.3) นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร เลขำนุกำรบริษัท         

และกรรมกำรผู ้จัดกำรสำยงำนกำรจัดกำร ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง        

เป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรให้ควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นผู ้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีคุณภำพ ด้วยกำรวำงแผน      

กำรจดัท ำงบประมำณ กำรตรวจสอบ ติดตำม และทบทวนผลงำน เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพ

สูงสุด และปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรสำยงำนสนับสนุน เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลส ำเร็จของงำน

หรือพันธกิจต่ำง ๆขององค์กร ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทท่ีผ่ำนมำน้ัน       

เป็นผูค้วบคุม ดูแล และใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำร ในกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆท่ีเกี่ยวกับ  

กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์       

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 
 

อยำ่งไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่น

เขำ้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนทำงเว็บไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่

วนัท่ี 19 ตุลำคม 2560 – 25 มกรำคม 2561 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่น

เขำ้รับต ำแหน่งเป็นกรรมกำร รวมทั้งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมกำรท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือ  

เพื่อด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระแต่อยำ่งใด  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2561 ได้พิจำรณำถึงควำม

เหมำะสมทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือมีควำมเหมำะสม

กบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏบิติัหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำอยำ่งสม ำ่เสมอและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนใหก้ลบัเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 

  (1) นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

  (2) นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

  (3) นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 

 

 

http://www.cssthai.com/
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ขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

  ขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้ับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน รวมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ 

ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 

 

การลงมติ 

 อน่ึง ขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นแบบกำรใชค้ะแนนเสียงขำ้ง

มำกโดยก ำหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงคะแนนเสียง  

 มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
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ประวตัโิดยสงัเขปของ  นายสมพงษ ์กงัสวิวฒัน ์

ต าแหน่งในบริษทั  :   กรรมกำร /ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียง 

        ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร)  

ใหไ้ดร้บัต าแหน่ง   

สญัชาต ิ    :   ไทย 

อาย ุ    :   52 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร ์
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นบริหำรธุรกิจ ดำ้นวศิวกรรม และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยำ่งดี 

  

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011 

 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012 

 Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 15/2012 

ประวตัิการอบรมอ่ืนๆ 

 หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำร ตลำดทุน (วตท.) รุ่น 20 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่   

 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ : ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ  

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 208,148,836 หุน้ หรือ 17.66%  

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :   12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 12 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนด

ไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้ง ไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   25 

 

ประวตัโิดยสงัเขปของ  นายกิตตริตัน ์เมฆมณี 

ต าแหน่งในบริษทั  :   กรรมกำร /กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

        กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน 

        ธุรกิจและผลิตภณัฑ ์          

ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

ใหไ้ดร้บัต าแหน่ง  

สญัชาต ิ    :   ไทย 

อาย ุ    :   51 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นบริหำรธุรกิจ ดำ้นกำรขำยและกำรตลำด รวมทั้งมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกจิ   

ของบริษัทเป็นอยำ่งดี 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program รุ่น 50/2549 

 Director Accreditation Program รุ่น 92/2554 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 1 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่   

 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภณัฑ ์ 

บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ 

 (2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่จ ำกดั 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท มำยบีช กรุ๊ป 

 (3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ : ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ  

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 44,058,756 หุน้ หรือ 3.75% 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :   12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 12 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำยกิตติรตัน์ เมฆมณี เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไว้

ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมทั้งไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

หนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561   26 

 

ประวตัโิดยสงัเขปของ  นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 

ต าแหน่งในบริษทั  :   กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 

        เลขำนุกำรบริษัท/กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน 

        กำรจดักำร 

ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมกำร (กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร) 

ใหไ้ดร้บัต าแหน่ง  

สญัชาติ    :   ไทย 

อาย ุ    :   54 ปี 

คณุวุฒิทางการศึกษา   

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นบริหำรธุรกิจ และดำ้นกำรบริหำรจดักำรงบประมำณอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Accreditation Program รุ่น 37/2548 

 Director Certification Program รุ่น 60/2548  

 Company Secretary Program รุ่น 27/2551 

 หลกัสูตรพื้ นฐำนและเกณฑ ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดทะเบียน รุ่น 6/2554 
 

ประวตัิการท างาน 

(1)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่   

 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั เลขำนุกำรบริษัท บมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรจดักำรบมจ. คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ไทย โคโคนัท 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกจิกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ ำนวน 2 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษัท นีออน เวริคส ์คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

(3)   ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ท่ีผ่ำนมำ : ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ  

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 1,502,928 หุน้ หรือ 0.13% 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั :   12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหำคม 2548 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 12 ครั้ง จำกจ ำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนด

ไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้งไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 

 


