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ประวติัคณะกรรมการที่เสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง 
หลงัจากทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ-สกลุ : นายสมควร มูสิกอินทร์ 
2. ประเภทของกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. ตาํแหน่งท่ีเสนอเพือ่รับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. อาย ุ : 66  ปี 

5. ประวติัการศึกษา : - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร IOD 

6.1 Director Accreditation Program รุ่นท่ี 21/2004 
6.2 Director Certification Program รุ่นท่ี 97/2007 

7. จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในวาระ
ปัจจุบนั 

: 3 ปี 9 วนั (12 เมษายน 2555 – 21 เมษายน 2558) 

8. ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ  

9. ประสบการณ์การทาํงาน : - สาํนกังาน เอส จี วี – ณ ถลาง / สาํนกังานตรวจสอบบญัชี  
- โรงแรมโอเรียนเตล็ 
- บริษทั ลูเซ่น เทคโนโลยีส์่ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จาํกดั / 

ผลิตอปุกรณ์โทรคมนาคม 
- บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงาน

กาํแพงกนัดินประเภท Diaphragm Wall 
10. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็น

ประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั มหาชน โดยผา่น
ขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

11. ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
12. ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)   
: ไม่มี 

13. ดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทั 

: ไม่มี 

14. การถือหุน้บริษทั (ณ วนัท่ี 13 
มกราคม 2558) 

: ไม่มี 

15. สดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

: ไม่มี 
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16. มีลกัษณะความสมัพนัธ์ของ
กรรมการอิสระ ดงัน้ี 

  

- การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

: ไม่มี 

- การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี กบับริษทั หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน
ปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่น
มา 

  

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน พนกังาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ 

: ไม่มี 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ : ไม่มี 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่ง

มีนยัสาํคญั 
: ไม่มี 

17. การเขา้ประชุมปี 2557 : - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริษทั ประชุม 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ประชุม 2 คร้ัง 

เขา้ร่วมประชุม 2 คร้ัง 
18. วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษทั 
: วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2555 
 
นิยามกรรมการอสิระ : บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 
 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ผูใ้หบ้ริการ
ดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 
หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 
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1.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมของ
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัย่อย หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

ประวติัคณะกรรมการที่เสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง 
หลงัจากทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ-สกลุ : นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
2. ประเภทของกรรมการ : กรรมการ  
3. ตาํแหน่งท่ีเสนอเพือ่รับการแต่งตั้ง : กรรมการ 
4. อาย ุ : 67 ปี 
5. ประวติัการศึกษา : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา  

Far Eastern University, Manila, Philippines 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ประกาศนียบตัรวิทยาลยัการตลาดทุน (รุ่น 12) 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร IOD 
6.1 Director Accreditation Program รุ่นท่ี 15/2004  
6.2 Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2007 
6.3 Finance for Non – Finance Directors 
6.4 Role of the Compensation Committee Program รุ่นท่ี 3/2007 
6.5 Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2008 
6.6 Successful Formulation & Execution the Strategy รุ่นท่ี 3/2009 
หลกัสูตรอ่ืน 
- ครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นท่ี 27 

7. จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในวาระ
ปัจจุบนั 

: 3 ปี 9 วนั (12 เมษายน 2555 – 21 เมษายน 2558) 

8. ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ  
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. ประสบการณ์การทาํงาน : - อดีตกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นิคมอุตสาหกรรม    
พ.ค. – ต.ค. 2551 
- มีความรู้ความสามารถทางดา้นงานวิศวกรรมปฐพี, วิศวกรรมโยธา
เสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินมากวา่ 30 ปี 

10. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี
กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั มหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และ
เสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

11. ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
12. ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)   
: - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 
- กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
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13. ดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทั 

: ไม่มี 

14. การถือหุน้บริษทั (ณ วนัท่ี 13 
มกราคม 2558) 

: 22,332,916 หุน้ 

15. สดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

: ร้อยละ 7.67 

16. การเขา้ประชุมปี 2557 : - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริษทั ประชุม 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
- คณะกรรมการความเส่ียง ประชุม 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 

17. วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษทั 

: วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2555 
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ประวติัคณะกรรมการที่เสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง 
หลงัจากทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ-สกลุ : นายซอว ์ซอว ์เอ ้
2. ประเภทของกรรมการ : กรรมการ  
3. ตาํแหน่งท่ีเสนอเพือ่รับการแต่งตั้ง : กรรมการ        
4. อาย ุ : 51 ปี 
5. ประวติัการศึกษา : M.Sc in Geotechnical Engineering,  

Asian Institute of Technology, Thailand 
6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร IOD 

6.1 Director Accreditation Program รุ่นท่ี 14/2004  
6.2 Director Certification program รุ่นท่ี 196/2014  

7. จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในวาระ
ปัจจุบนั 

: 3 ปี 9 วนั (12 เมษายน 2555 – 21 เมษายน 2558) 

8. ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ 
- กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. ประสบการณ์การทาํงาน : - April 2007 – Present : Executive Vice President, Seafco PLC, 
- September 2004 to April 2007 : Senior Vice President, Seafco PLC 
- August 1999 to September 2004 : Project Manager, Seafco PLC 
- August 1997 – August 1999 : Design Coordination Manager, Joint 

Venture BCKT, (Main Contractor for Construction of the First Subway 
by EPB Tunneling in Bangkok) 
- August 1991 to July 1997 : Geotechnical Engineer, Thai Bauer Co., 

Ltd. 
10. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี
กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั มหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และ
เสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

11. ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
12. ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)   
: - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 
- กรรมการบริษทั ซีฟโก(้เมียนมาร์) จาํกดั 

13. ดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/
กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทั 

: ไม่มี 
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14. การถือหุน้ (ณ วนัท่ี 13 มกราคม 

2558) 
: 37,916 หุน้ 

15. สดัส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

: ร้อยละ 0.01 

16. การเขา้ประชุมปี 2557 : - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 1 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริษทั ประชุม 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประชุม 4 คร้ัง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 

17. วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษทั 

: วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2554 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2555 

 


