
 
 

      สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 
ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 
อายุ 53 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 
ประเภทกรรมการที่แต่งตัง้ กรรมการ และ กรรมการผู้จดัการ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

23 เมษายน 2563 

การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 

- หุ้น 61,324  
- ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0 
 

การถือครองหุ้นของคู่สมรส 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

- หุ้น 0 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0 
 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี 

ไมม่ี 

ประวัตกิารศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัตกิารอบรมสัมนา  หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (รุ่น 13/2011) 
หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 170 

ประวัตกิารท างาน 
(การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียน) 

เวลา 
2563 – ปัจจบุนั 

ต าแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการ 

หน่วยงาน 
บริษัท เอเชียซอฟท์  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประวัตกิารท างาน 
(การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจ ากัด / องค์กรอ่ืนๆ  

เวลา 
2560 – ปัจจบุนั 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 

หน่วยงาน 
บริษัท สกายเน็ต ซสิเตม็ส์ จ ากดั 

2559- ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 

ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 
 



การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัทในรอบ
ปี 2564 
 

- การประชมุคณะกรรมการ บริษัท 5/5 
- การประชมุผู้ ถือหุ้น 2/2 

การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของบริษัท 

มี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับ
บริษัทฯ 

ไมม่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ 
ชื่อ-นามสกุล พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ยืน 
อายุ 68 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการที่จะ
แต่งตัง้ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการครัง้แรก 

13 พฤจิกายน 2560 

การถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 

หุ้น 50,000  
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0 
 

การถือครองหุ้นของคู่สมรส 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

หุ้น 0 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี 

ไมม่ี 

ประวัตกิารศึกษา - รป.บ.(ตร.) (รร.นายร้อยต ารวจ รุ่น 28) 
- ผงัเมืองมหาบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) รุ่นท่ี 16 
- หลกัสตูรนกับริหารชัน้สงู ส านกังาน ก.พ. (นบส.46) 
- หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ รุ่นท่ี 7 (วตท.7) 
- หลกัสตูรการบริหารความมัน่คงแห่งชาติ รุ่นท่ี 3 (บมช.3) 
- หลกัสตูรนกับริหารชัน้สงู ส าานกังาน ก.พ. 2 รุ่นท่ี 3 (นบส.2-3) 
- หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลือกตัง้ระดบัสงู รุ่นท่ี 3 (พตส.3) 
- หลกัสตูรการบริหารจดัการความมัน่คงชัน้สงู รุ่นท่ี 4 (สวปอ.มส.4) 

ประวัตกิารอบรมสัมนา  หลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (รุ่น 144/2018) 

ประวัตกิารท างาน 
(การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียน) 

เวลา 
13 พฤจิกายน 
2560 – ปัจจบุนั 

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงาน 
บริษัท เอเชียซอฟท์  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประวัตกิารท างาน 
(การด ารงต าแหน่งกรรมการ

เวลา 
11 ธนัวาคม 2562 

ต าแหน่ง 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้าน

หน่วยงาน 
คณะกรรมการการรักษา



ในบริษัทจ ากัด / องค์กรอ่ืนๆ  - ปัจจบุนั วิศวกรรมศาสตร์  ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์
แห่งชาติ (กมช.) 

 สายป้องกนัปราบปราม สน.จกัรวรรดิ สน.
พระราชวงั และ สน.บางซื่อ 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 สายสนบัสนนุ ผ.ประวตัิและจดัก าาลงั 
บช.น., ผ.สถิติพลาภณัฑ์ กก.1 กอง
พลาธิการ 
โครงการ AFIS กองทะเบียนประวตัิ
อาชญากร(ทว.), ผกก.3 (พฒันา
ระบบงาน) 
ศนูย์ข้อมลูข้อสนเทศ 

 
 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 ผู้บญัชาการส านกัคดีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยตุิธรรม 

 ผู้บญัชาการส านกัเทคโนโลยีและศนูย์
ข้อมลูการตรวจสอบ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยตุิธรรม 

 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยตุิธรรม 

ความเชี่ยวชาญ ส าานกังาน ป.ป.ท. 
- รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
- โครงการระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิว้มืออตัโนมตัิ (AFIS) 
- โครงการจดัเก็บและเรียกใช้ข้อมลูอาชญากรรม (CDOS) 
- โครงการ POLIS 
- โครงการ C3I 
- ผู้ออกแบบและพฒันาโปรแกรม ระบบมือปืนรับจ้าง ระบบข้อมลูบคุคลในท้องถ่ินระบบรถหาย 
และระบบเงินเดือนของหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน 
- ผู้พฒันาระบบอินเทอร์เน็ตของส าานกังานต าารวจแห่งชาติ www.police.go.th 
- คณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2550, 2559 
- คณะอนกุรรมมาธิการก าาหนดนโยบายด้านอินเตอร์เน็ตส าาหรับประเทศไทย 
- อนกุรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อออนไลน์ 
- นายกสมาคมผู้ดแูลเวบ็ไทย www.webmaster.or.th 
- อปุนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
- นายกสมาคมความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ (TISA) 
- นายยกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวดัมงกฎุกษัตริย์ 



- กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่ง
ชาต 
คณะกรรมาธิการพิจารณา (ร่าง) พรบ.ไซเบอร์ฯ พ.ศ.2562 
- คณะกรรมาธิการพิจารณา (ร่าง) พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลฯ พ.ศ.2562 
- กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ ในคณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ 
- คณะกรรมการพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
ผู้บรรยายพิเศษ วิชานิเวศน์วิทยาอาชญากรรม วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ 
- รร.นายร้อยต าารวจ หลกัสตูรสารวตัร ผู้ก าากบัการ และ ผู้บริหารงานต าารวจชัน้สงู 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ และพระนครเหนือ 
- รร.เสนาธิการทหาร 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยันเรศวรมหาวิทยาลยั
รังสิต มหาวิทยาลยัศรีปทมุ มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัมหิดลและมหาวิทยาลยัรามค าา
แหง 
- มหาวิทยาลยัราชภฎั พระนคร สวนดสุิต สงขลา และเชียงราย 
ผลงานทางวิชาการ 
- การศกึษาทางด้านนิเวศน์วิทยาเพ่ือวางแผนป้องกนัอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝ่ังพระ
นคร) 
- ระบบช่วยการตดัสินใจเพ่ือการบริหารงานด้านยานพาหนะของกรมต าารวจ 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือน 

การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัทในรอบ
ปี 2564 
 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 
- การประชมุผู้ ถือหุ้น 2/2 

การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของบริษัท 

ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับ
บริษัทฯ 

ไมม่ี 

 
 
 



นิยายกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่
จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อ ง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท า ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด า เนินงาน
ของบริษัท 

8. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 



11. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี สมาชิกภาพของกรรมการตรวจสอบยุติลงเมื่อพ้นสภาพการเป็น
กรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


