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วาระที่ 7 

พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

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

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

กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอตัรำ 1 ใน 3 ของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดคิดเป็นจ ำนวน 2 ท่ำน ดงัน้ี (1)นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ (2)รองศำสตรำจำรย ์ประภำษ ไพรสุวรรณำ  

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล    

ทั้งน้ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 

2563 โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจำรณำด้วย ได้พิจำรณำสรรหำบุคคล ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน

กรรมกำรท่ีออกตำมวำระดงักล่ำว โดยพิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบติัในดำ้นต่ำง ๆ รวมถึงองคป์ระกอบของจ ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมด ตลอดจนประสิทธิภำพและผลกำรด ำเนินงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทในช่วงท่ีผ่ำนมำ จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้ง

บุคคลต่อไปน้ีเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 2 ท่ำน คือ (1)นำยฉัฐภูมิ  ขันติวิ ริยะ                 

(2)รองศำสตรำจำรย ์ประภำษ ไพรสุวรรณำ ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1) ทั้ง2ท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพอนัเป็นประโยชน์

และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง2ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน ตำมขอ้บังคับของบริษัท      

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

(3)  ทั้ง2ท่ำนท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำง

สม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมได้ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯและได้เขำ้ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน5ครั้ง ส ำหรบัผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง2ท่ำนมีดงัน้ี 

(3.1) นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรยุทธศำสตร์

องค์กร โดยนำยฉัฐภูมิ  ขันติวิ ริยะ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นเวลำ               

รวม 5 ปี 9 เดือน หำกไดร้บักำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี จะมีระยะเวลำในกำร

ด ำรงต ำแหน่งรวมทั้งส้ิน 8 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนเมษำยน 2566) ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ    

ไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ   

เป็นผู ้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยโดยเฉพำะ           

ดำ้นกำรเงินและกำรลงทุน โดยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหบ้ริษัทฯมีกำรบริหำรจดักำรในเร่ืองของ

กำรเงินและกำรลงทุนอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีควำมรูเ้ร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง      

โดยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหบ้ริษัทฯ ทบทวนควำมเส่ียงอย่ำงสม ำ่เสมอและมีกระบวนกำร

ป้องกันและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังมีควำมรู ้ด้ำนกฎหมำย          

และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใหค้ ำแนะน ำ ในกำรปฏบิติัตำมกฎหมำย

ต่ำง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

(3.2) รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร

ตรวจสอบ และกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร โดยรองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ ซ่ึงด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นเวลำ รวม 5 ปี 4 เดือน หำกไดร้บักำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
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สำมญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี จะมีระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งรวมทั้งส้ิน 8 ปี 2 เดือน (นับถึงเดือน

เมษำยน 2566) ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระ   

ในกำรใหค้วำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม

เช่ียวชำญ ท่ีหลำกหลำยโดยเฉพำะงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ อีกทั้งยังมีควำมรู ้ด้ำนกฎหมำย       

และขอ้ก ำหนดต่ำง ๆท่ีเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย

ต่ำง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

 

อย่ำงไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่น

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

วนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 – 15 มกรำคม 2563 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้

รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำรรำยใหม่  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2563 ไดพ้ิจำรณำโดยผ่ำน

กระบวนกำรกลัน่กรอง ตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท รวมถึงควำมเหมำะสมอนัประกอบดว้ยคุณสมบัติ       

ทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ เพศ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือมีคุณสมบติัเหมำะสม

กบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏบิติัหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำอยำ่งสม ำ่เสมอและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 2 ท่ำนใหก้ลบัเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 

 (1)นำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ    เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

 (2)รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ  เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ 

  

  รวมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทฯไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระจะสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงมีมติเห็นชอบใหเ้สนอช่ือ นำยฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ และรองศำสตรำจำรย ์ประภำษ ไพรสุวรรณำ 

กรรมกำรอิสระรำยเดิม กลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระต่ออีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำนมีคุณสมบติั

ครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 เป็นผู ้มีควำมรู ้ ควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ และมี

ประสบกำรณ์กำรตรวจสอบองคก์ร อีกทั้งนำยฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ เป็นผูม้ีประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรเงินกำร

ลงทุน รวมทั้งกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง และรองศำสตรำจำรย ์ประภำษ ไพรสุวรรณำ เป็นผูม้ีประสบกำรณ์และมีควำม

เช่ียวชำญดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ ซ่ึงสำมำรถใหค้ ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บับริษัทฯ ไดเ้ป็นอยำ่งดี  
 

ขอ้มูลของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

 ขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้ับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ตลอดจนนิยำมกรรมกำรอิสระและคุณสมบัติของผูท่ี้จะ

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ รวมทั้งผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำม

เอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี 
 

การลงมต ิ

 อน่ึง ขอ้บังคบัของบริษัทไดก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทเป็นแบบกำรใชค้ะแนนเสียงขำ้ง

มำกโดยก ำหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงคะแนนเสียง มติท่ีประชุมในวำระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

 

 

 

 

http://www.cssthai.com/
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ประวตัิโดยสงัเขปของ นายฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ 

ต าแหน่งในบริษทั  :    กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

    กรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

    กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตั้ง : กรรมกำรอสิระ 

อาย ุ  : 58  ปี 

สญัชาต ิ  :  ไทย  

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
 

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: ดำ้นกำรเงินและกำรลงทุน และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกจิของบริษัทเป็นอยำ่งดี 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Audit Committee Program รุ่น 8/2548  

 Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2551  

 Director Certification Program รุ่น 100/2551 
 

ประวตัิการท างาน 

(1) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร  

บริษัท มอร ์รีเทิรน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั กรรมกำร 

บริษัท ไอ ที ซิต้ี  จ ำกดั (มหำชน) 
 

(2) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น 

(3) ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ    

 พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 กรรมกำร  

บริษัท บนั จ ำกดั 

 พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 ประธำนกรรมกำร  

บริษัท ยูบีส พรีมำเทค จ ำกดั 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ 

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี  

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  :  5 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 12 กนัยำยน 2557 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2562 :  

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

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จ ำนวน 1 ครั้ง จำกจ ำนวน 1 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

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

 คณะกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำนำยฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไว้

ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้งไม่มีประวติักำร

กระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั 

ขอ้มูลอื่น ๆ :  กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 
(2) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย) 
(3) ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ (เช่น กำรซ้ือ / ขำย วตัถุดิบ / สินคำ้ / บริกำร กำรใหกู้ย้มืเงินหรือกำรกูย้มืเงิน) 
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ประวตัิโดยสงัเขปของ รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา 

ต าแหน่งในบริษทั   : กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 

    กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตั้ง : กรรมกำรอสิระ  

อาย ุ  : 63  ปี  

สญัชาต ิ  : ไทย 

  

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท วศิวกรรมศำสตรม์หำบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้ำ)  

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
   

ประสบการณ/์ความรูค้วามช านาญ: งำนดำ้นวิศวกรรมไฟฟ้ำ และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยำ่งดี 
 

ประวตัิการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 Director Certification Program รุ่น 119/2552  

 Financial Statements for Director 2556 

ประวตัิการท างาน 

(1) ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนจ ำนวน 3 บริษัท ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่  จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำร 

บริษัท ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท บำงกอกชีทเม็ททลั จ ำกดั (มหำชน) 

(2)  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร / ผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท ดงัน้ี 

 ปี 2556 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำร  

บจก.พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอรเ์นชัน่แนล  

(3) ประสบกำรณท์ ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ    

 ปี 2559 – 2561 ประธำนกรรมกำร 

   สหกรณอ์อมทรพัยพ์ระจอมเกลำ้ เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

 ปี 2524 – 2561  รองศำสตรำจำรย ์คณะวิศวกรรมศำสตร ์

   สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทัฯ 

 ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในกิจกำรดงักล่ำว 

การถือหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี 

ประวตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  :  5 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 – ปัจจุบนั) 

ประวตัิการเขา้รว่มประชุมในปี 2562 

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

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4 ครั้ง จำกจ ำนวน 4 ครั้ง/คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรยุทธศำสตรอ์งคก์ร จ ำนวน 5 ครั้ง จำกจ ำนวน 5 ครั้ง/คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการดว้ยกนั : ไม่มี 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ : คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลแลว้ เห็นว่ำ รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ เป็นผูม้ีคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรครบถว้น

ตำมท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมทั้งไม่มี

ประวติักำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปียอ้นหลงั  

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ขอ้มูลอื่น ๆ :  กำรมี / ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่ำนมำในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ ำ 
(2) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย) 
(3) ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ (เช่น กำรซ้ือ / ขำย วตัถุดิบ / สินคำ้ / บริกำร กำรใหกู้ย้มืเงินหรือกำรกูย้มืเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกัด (มหำชน) ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระเท่ำกับขอ้ก ำหนดขั้นต ำ่      

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เร่ืองกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองำนใดอนัเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจโดยอิสระของตน 

โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระตำมกฎระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด                  

มีรำยละเอียดดงัน้ี:- 

1.ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีใหนั้บรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยน้ัน ๆ ดว้ย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำนำจควบคุมของ

บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระทั้งน้ี

ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำรหรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่

น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้ริหำร หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4.ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย 

หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุม ของผูท่ี้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่     

หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือทำง

กำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือใหกู้ย้ืม คำ้ประกนั กำรใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลักประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั     

ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัท 

หรือตั้งแต่ยี่สิบลำ้นบำทขึ้ นไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ำ่กว่ำ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ

มูลค่ำของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยว    

โยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำวใหนั้บรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์

ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสงักดัอยูด่ว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ

ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึง

ไดร้ับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะได้

พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

7.ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 

8.ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วน

ท่ีมีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้

เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำร

แขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9.มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

หมำยเหตุ : นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท เท่ำกับท่ีก ำหนดโดยตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์


