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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ อาย ุ70 ปี  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง  /
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547  และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวศิวกรรมโยธา  
      จากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-     Director Accreditation  Program รุ่นท่ี 15/2004 
-     Finance for Non -Finance  Directors 
-     Director Certification  Program รุ่นท่ี 91/2007 
-    Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009  
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 12 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูงเพ่ือการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นท่ี 1  ของสถาบนัการสร้างชาติ 
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม (นมธ.)” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 4 
-     หลกัสูตร ครูสมาธิ รุ่นท่ี 27 สถาบนัจิตตานุภาพ 
-     หลกัสูตร อาจาริยสาสมาธิรุ่นท่ี 7/2 สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561   10.90%  (ตนเอง 7.67%, คู่สมรส ..3.23..%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บิดา นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์, นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ และนายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2542 - ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการ กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 
 - กรรมการ กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) 
 - กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.ชยั มุกตพนัธ์ 
 - กรรมการมูลนิธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ หลวงพอ่วริิยงัค ์สิรินฺธโร 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 Mr. Zaw Zaw Aye  อาย ุ54 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง /
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2554 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

-  M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand 
หลกัสูตรการอบรม  IOD 
- Director Certification Program (DCP) 196/2014 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 3 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561   0.013% (ตนเอง 0.013%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2542 – 2554   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2554-2556  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จาํกดั (บริษทัในกลุ่ม) 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ อาย ุ39 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ
รับรอง / กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- Master of Science in  Financial Management, University of Exeter/ Exeter, United Kingdom 
- Bachelor Degree in Business Administration in majoring of Accounting Assumption University/ Bangkok, 

Thailand 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Certification Program รุ่นท่ี 116/2009 

   -   Role of the Nomination and Governance Committee 1/2011 
-  Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  Financial Statement for Director (FSD) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 4 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA),2552 
-   หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นท่ี 5, 2553 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 3, 2556 
- หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย, 2557 
- หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่สาํหรับผูน้าํยคุใหม่ (TISCO WEP) รุ่นท่ี 2 
- Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 4 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
- Executive Program for Young Professional (EYP 2), 2016 
- Strategic CFO, 2016 
- Media Appreciation & Products-Service Strategies (MAPS 1), 2016 
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561   0.88% (ตนเอง 0.88% ,คู่สมรส ....-..... % ,บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-...... % ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2552 – 2557  กรรมการบริษทั บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2557-ปัจจุบนั กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
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การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560 

109 

 

 

ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายกมล สิงห์โตแกว้ อาย ุ55 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง /
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลกูคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 14/2004 

   -   Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2007 
-   Executive Director Program รุ่นท่ี 6/2010 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูงเพ่ือการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น 2 ของสถาบนัการสร้างชาติ สจล. 
- หลกัสูตร ครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 29 
-   หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-   หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 6 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561    0.007% (ตนเอง 0.007%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 

 2542 – ปัจจุบนั  กรรมการ/ กรรมผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกคา้สมัพนัธภ์ายในประเทศ บริษทั ซีฟ
โก ้จาํกดั(มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายเผดจ็ รุจิขจรเดช  อาย ุ61 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง  /
กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะกาํแพงกนัดินและงานวศิวกรรมปฐพีอ่ืน  
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Director Accreditation Program รุ่นท่ี 14/2004 
-   Director Certification Program รุ่นท่ี 91/2007 
-   Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 4/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตร Executive Mini MBA  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
-   หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 7 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561   0.006%  (ตนเอง 0.006%,คู่สมรส ....-....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2542 - ปัจจุบนั  กรรมการและ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะกาํแพงกนัดิน และงานวศิวกรรมปฐพี

อ่ืน บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์  อาย ุ41 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือ

รับรอง/ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงาน IT  
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 
- ปริญญาโท สาขา computer, The London School of Economics and Political Science(LSE), UK 
-   ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-  Driving company success with IT Governance (ITG5) /2017 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015  
-  Family Business for sustainability (FBS) รุ่น 3/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  ASEAN Business and Investment Law Training (ปี 2560), Chulalongkorn University  
-  หลกัสูตรวทิยาการผูน้าํนวฒันกรรมเพ่ือการแข่งขนัในระดบัโลก มหาวทิยาลยัสยาม 
-  Finance for Non-finance Executive รุ่น 16 /2017 
-  หลกัสูตรขมุทรัพยอ์าเซียนนกับริหารรุ่นใหม่ยคุดิจิตอลระดบัสูง (ATOC) , มหาวทิยาลยัรังสิต 
- THE NEXT REAL 1/2016 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 8   
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 
- ABC Real Estate Real Deal at SUP (Sep 2014-Dec 2014) 
-  PNP 3 at King Prajadhipok’s Institute 2013-2014 
-  Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 11/2013  
-  Mini MBA รุ่นท่ี 11 at Thammasart University 
-  NIT รุ่นท่ี 1 at NecTec 2010 
-  BootCamp Case Study solving champion 2008 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561   1.05% (ตนเอง 1.05%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2554-2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2558-ปัจจุบนั  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
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การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
นายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์  อาย ุ35 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดในหนงัสือรับรอง/ 

กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายวศิวกรรม 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 
-  ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering(OME) University of Strathclyde, Scotland 
-   MBA In Finance, Coventry University, UK 
-  ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา สถาบนั SIIT  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-  Director Certification Program (DCP) 211/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-   หลกัสูตร การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Operational Risk Management) จดัโดย Tris Corporation 
- หลกัสูตร "สุดยอดผูป้ระกอบการยคุใหม่เพื่อสงัคม สาํหรับผูบ้ริหารรุ่นท่ี 2" (Super Entrepreneur for Society SEP-

S2) ของสถาบนันกัลงทุนรุ่นใหม่ 
-   หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่ สาํหรับผูน้าํยคุใหม่ รุ่นท่ี 3 (Wep3 Tisco) 
-   หลกัสูตรพฒันาผูน้าํวศิวกรรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 2 (YPF) สภาวศิวกรและสมาคมวศิวกรท่ีปรึกษาฯ 
-  หลกัสูตร ABC TALENT รุ่นท่ี 2 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561   2.31% (ตนเอง 2.31%,คู่สมรส ...-....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-.......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2555-2558  วศิวกรโครงการ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2558-ปัจจุบนั  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั โนแวร์ เอลส์ จาํกดั 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนวิ์วฒัน์ อาย ุ71 ปี ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ /กรรมการ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain  
- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France 
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain 
- อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสูตรการอบรม  IOD 
-  Chairman Role in Building Independence across the Board 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 

   -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2542 – ปัจจุบนั  รองศาสตราจารย ์(ระดบั 9) ประจาํคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2547 - 2555   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาขน) 
 2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2550 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
 2553 – ปัจจุบนั   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จาํกดั(มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายศิวะ แสงมณี  อาย ุ72 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556  และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2559 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑติ(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Certification Program  รุ่นท่ี 97/2007 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 18/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตร AC HOT UPDATE จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 4 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2556 – ปัจจุบนั   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมควร วฒักีกลุ อาย ุ78 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Director Accreditation Program   รุ่นท่ี   21/2004 
-   Director Certification Program  รุ่นท่ี 96/2007 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 

   - Advance Management Program รุ่นท่ี 111/1992 
   - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ) รุ่นท่ี 366/1993 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี  22 มกราคม 2561      - ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2554 -ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั ซี เค พาวเวอร์ จาํกดั(มหาชน)  
 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560 

117 

 

 

ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ69 ปี ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Director Accreditation Program  รุ่นท่ี 21/2004 
-   Director Certification Program รุ่นท่ี 97/2007 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลต. 

และสภาวชิาชีพบญัชี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561       -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2514- ปัจจุบนั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน)  
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายลอยเล่ือน บุนนาค อาย ุ68  ปี  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558  
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2007 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 

   -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561        -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - กรรมการบริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั  
 - กรรมการบริษทั ไพบูลยส์มบติั จาํกดั  
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายเอนก ศรีทบัทิม อาย ุ61 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-   Company Secretary Program 
-   หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นท่ี 10 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 11 
- หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นท่ี 3 ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI) 
- หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 10 สภาวชิาชีพบญัชี 
- หลกัสูตร ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 30 
-  หลกัสูตร อุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กลต. 

และสภาวชิาชีพบญัชี 
- หลกัสูตรพฒันาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและภาระภาษีอากร รุ่นท่ี 4 สมาคมกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561        0.010% (ตนเอง 0.010%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2546 – 2554 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายอาํนวยการ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2554 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายกมล อยูย่นืพฒันา อาย ุ58 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
 -ไม่มี- 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตรครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 30 
- หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
- หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 2 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี  22 มกราคม 2561  - ไม่มี -      
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2542 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมศกัด์ิ ธวชัพงศธ์ร อาย ุ62 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซ้ือ 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2554 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
หลกัสูตรการอบรม  IOD 
 -ไม่มี- 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
-  หลกัสูตรญาณสาสมาธิรุ่นท่ี 1 สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  รุ่นท่ี 29 (สนัติสุข) 
-  หลกัสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พระพรหม) 
-  หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 1 (พญาราชสีห์) 
-  หลกัสูตรสมาธิชั้นสูง สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 2 (พญาฉทัทนัต)์ 
-  หลกัสูตรอาจาริยสาสมาธิ รุ่นท่ี 8 
- การตั้ง KPI และการวดัผลในงานจดัซ้ือ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561         -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2547 – 2554 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้ 
  จาํกดั(มหาชน) 
 2554 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560 

122 

 

 

 
ช่ือ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
  นายธวชั ผดุผอ่ง อาย ุ55 ปี ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 
 ไดรั้บแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2556  
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวติัอบรม 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาวทิยาเขตเทเวศร์ (ปัจจุบนัเป็น
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล) 

หลกัสูตรการอบรม  IOD 
 -ไม่มี- 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
 -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561  -ไม่มี-  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2547 – 2556  ผูอ้าํนวยการฝ่ายซ่อมบาํรุง บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอืน่ในปีทีผ่่านมา 
 - ไม่มี- 
 
 


