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ประวตัิคณะกรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 
หลงัจากที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ69 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547  
 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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. และสภาวิชาชีพบญัชี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561       -ไม่มี- 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด  - ไม่มี - 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่ง   13 ปี  (เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์สูงในงานดา้นการก่อสร้าง ซ่ึงบริษทัฯ  
    ยงัสรรหาบุคคลท่ีมีประสบการณ์เทียบเท่ามาทดแทนไม่ได)้ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2514- ปัจจุบนั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืน  (ระบุช่ือบริษัท/ต าแหน่ง) 
 - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจ านวน)  
 - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน / กจิกรรมการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  
 -ไม่มี- 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

27 

 

มีลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
 - การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั -ไม่มี- 
 - การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 
   ปีท่ีผา่นมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า   -ไม่มี- 
 2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ     - ไม่มี - 
 3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั   -ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 
 - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  1/1 
 - ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 
 
นิยามกรรมการอสิระ : บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ผูใ้ห้บริการ
ดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 
หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

1.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมของ
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่า บุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 นายลอยเล่ือน บุนนาค อาย ุ68  ปี  ด ารงต าแหน่งกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2558  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ 
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

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

   -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2561               -ไม่มี- 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด  - ไม่มี - 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่ง   2 ปี   
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั ขนส่งน ้ามนัทางท่อ จ ากดั  
 - กรรมการบริษทั ไพบูลยส์มบติั จ ากดั  
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจ านวน) 
 2 บริษทั 
ต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน / กจิกรรมการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  
 -ไม่มี- 
มีลกัษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอสิระ 
 - การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั -ไม่มี- 
 - การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 
   ปีท่ีผา่นมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า   -ไม่มี- 
 2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ     - ไม่มี - 
 3. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั   -ไม่มี- 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 
 - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  1/1 
 - ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั  4/5 
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  3/4 
 
นิยามกรรมการอสิระ : บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ผูใ้ห้บริการ
ดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 
หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี 

1.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมของ
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่า บุคคลท่ีเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

30 

 

ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 
 ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ อาย ุ70 ปี  ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง  /กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547  และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี  
21 เมษายน 2558 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ 
 กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน   
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines  

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- 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 นกับริหารระดบัสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นท่ี 1 ของสถาบนัการสร้างชาติ 

- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (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..%, บุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ....-......%) 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด  .....7.67%............... 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่ง   14  ปี   
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บิดา นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์, นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ และนายณฐัฐพล ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2542 - ปัจจุบนั  ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั ซีฟโก ้จ ากดั 
  (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการ กิจการร่วมคา้ศรีนครินทร์ 
 - กรรมการ กิจการร่วมคา้ ซีฟโก ้และประยรูชยั (1984) 
 - กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.ชยั มุกตพนัธ์ 

 - กรรมการมูลนิธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ หลวงพอ่วริิยงัค ์สิรินฺธโร 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 
 - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  1/1 
 - ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ -0-/1 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 
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ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 Mr. Zaw Zaw Aye  อาย ุ54 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง /กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2554 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี  
21 เมษายน 2558 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ 
 กรรมการบริษทั / กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มปฏิบติังาน 2 / คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง   
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม 

-  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 ...-.....%, บุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ....-......%) 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด  .....0.013%......... 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่ง   7  ปี   
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 2542-2554   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2554-2556  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2556-ปัจจุบนั  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 
 - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  1/1 
 - ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 
 - การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 4/4 
 


