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วาระที่ 5 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ก าหนดว่า 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งในอัตรา  1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคน 
ที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดคิดเป็นจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ (1)นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (2)นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯมีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ในการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกรรมการ 
ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย ได้พิจารณาสรรหาบุคคล ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว  
โดยพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตลอดจนประสิทธิภาพและ 
ผลการด าเนินงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ (1)นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (2)นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

(1) ทั้ง3ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง3ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทและตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง3ท่านที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทุกครั้ง จ านวนท้ังสิ้น5ครั้ง ส าหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีดังนี ้
(3.1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีความรู้ความเข้าใจ 
ในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งประธานกรรมการ 
เป็นอย่างดี โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งในการประชุมทุกครั้งยังได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการอิสระสามารถให้ 
ความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายจัดการ ส าหรับการ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์ โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เป็นประจ า
ทุกเดือน ยกเว้นเดือนที่มีการประชุมกรรมการบริษัท เพื่อระดมความคิดเห็นในโครงการลงทุนต่าง ๆ และ
ติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการ  
ในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อติดตามให้ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการติดตามสอบถามประเด็นส าคัญต่าง ๆ
อย่างใกล้ชิด และให้ค าแนะน าที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  
โดยในปีที่ผ่านมาได้ดูแลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ งประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงในปีท่ีผ่านมาได้ท าการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในทุกขั้นตอนตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ค าเสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงที่ 
อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 (3.2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานขาย  
ซึ่งมีความเช่ียวชาญและองค์ประกอบส าคัญ ในเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนทางการค้า (partner) อีกทั้งยังเป็น 
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ผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางการขาย รวมทั้งมีความเช่ียวชาญในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด และมี
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

(3.3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหาร 
เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่  
ในต าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมีคุณภาพ ด้วยการวางแผน การจัดท างบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลงาน 
เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด และปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสายงานสนับสนุน เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงผลส าเร็จของงานหรือพันธกิจต่าง ๆขององค์กร ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเลขานุการบริษัท
ที่ผ่านมานั้น เป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์  
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 

อย่างไรก็ดีตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลอื่นเข้ารับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 
 12 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเข้ารับต าแหน่ง
เป็นกรรมการรายใหม่ รวมทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมอันประกอบด้วยคุณสมบัติ ทั้งความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เพศ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ าเสมอและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้น าเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์   เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
  (2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี   เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
  (3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข   เสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบรษิัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 
การลงมต ิ
 อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก  
โดยก าหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cssthai.com/
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ประวัติโดยสังเขปของ  นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  
ให้ได้รับต าแหน่ง   
สัญชาติ    :   ไทย 
อาย ุ    :   55 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
ประสบการณ์/ความรู้ความช านาญ: ด้านบริหารธรุกิจ ด้านวิศวกรรม และมีความรู้ความเข้าใจ 
ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างด ี 
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2549 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2555 
 Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 15/2555  
ประวัติการอบรมอื่นๆ 
 หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 20  
ประวัติการท างาน 
(1)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บรหิารในบริษัทฯ ดังนี ้

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการยุทธศาสตร์   

(2)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการอื่น  
2.1 บริษัทจดทะเบยีนอื่น : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
2.2 ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : จ านวน 2 บริษัท ดังนี้ 
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

 (3)   ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่ม ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
 ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 208,148,836 หุ้น หรือ 17.70%  
ประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท :   15 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน) 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คดิเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 1 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรมการยุทธศาสตร์ จ านวน 7 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 7 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวัติโดยสังเขปของ  นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
ให้ได้รับต าแหน่ง  
สัญชาติ    :   ไทย 
อาย ุ    :   54 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ประสบการณ์/ความรู้ความช านาญ: ด้านบริหารธรุกิจ ด้านการขายและการตลาดรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ   
ของบริษัทเป็นอย่างด ี 
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program รุ่น 50/2549 
 Director Accreditation Program รุ่น 92/2554  
ประวัติการท างาน 
(1)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บรหิารในบริษัทฯ 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์  
 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการยุทธศาสตร์  

 (2)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการอื่น  
2.1 บริษัทจดทะเบยีนอื่น : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
2.2 ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : จ านวน 1 บริษัท ดังนี้ 
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 

 (3)   ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่ม ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
 ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 30,058,756 หุ้น หรือ 2.56% 
ประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท :   15 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน) 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คดิเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 1 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 7 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 86 
 คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านายกิตติรัตน์ เมฆมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งไ ม่มีประวัติการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
 

 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ประวัติโดยสังเขปของ  นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 
ประเภทกรรมการที่เสนอ  :   กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
ให้ได้รับต าแหน่ง  
สัญชาติ    :   ไทย 
อาย ุ    :   57 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา   
 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลัยรามค าแหง  
ประสบการณ์/ความรู้ความช านาญ: ด้านบริหารธรุกิจ และด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program รุ่น 37/2548 
 Director Certification Program รุ่น 60/2548  
 Company Secretary Program รุ่น 27/2551 
 หลักสตูรพื้นฐานและเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 6/2554 
 Director Accreditation Program DAP SEC/2557 
 Advanced Audit Committee Program รุ่น 20/2557  
ประวัติการท างาน 
(1)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บรหิารในบริษัทฯ 

 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ  
 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการยุทธศาสตร์  

(2)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
2.1 บริษัทจดทะเบยีนอื่น : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
2.2 ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : จ านวน 2 บริษัท ดังนี้ 
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นีออน เวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

(3)   ประสบการณ์ท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา : ไม่ม ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
 ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 1,502,928 หุ้น หรือ 0.13% 
ประวัติการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท :   15 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน) 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
 คณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คดิเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ จ านวน 7 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 7 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100 
 คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่ม ี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้ งไม่มีประวัติการกระท าผิด
กฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 


