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ประวติัคณะกรรมการท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 
หลงัจากที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 
 นายศิวะ แสงมณี  อาย ุ76 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / **ประธานกรรมการบริษทั 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556   
และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 2562 , **มีมติแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์ 2565 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
- Director Certification Program  รุ่นท่ี 97/2007 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 18/2015 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ 
- หลกัสูตร วิทยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.) รุ่นท่ี 6 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จดัโดย

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 

- หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
- หลกัสูตร AC HOT UPDATE จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม นมธ.” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 4 

- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2565               -ไม่มี- 
จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่ง    
 11 ปี   (รวมระยะเวลาท่ีเป็นอยู ่+ ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี) 

          (เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์สูง ซ่ึงบริษทัฯ ยงัสรรหาบุคคลท่ีมีประสบการณ์เทียบเท่ามาทดแทนไม่ได)้ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 ก.พ. 2565-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 

2556 – ม.ค. 2565    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 
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ต าแหน่งในกจิการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจ านวน) 
 -ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน / กจิกรรมการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  
 -ไม่มี- 
มีลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
 - การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั -ไม่มี- 
 - การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 
   ปีท่ีผา่นมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า   -ไม่มี- 
 2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ     - ไม่มี - 
 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั   -ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  1/1 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั  7/7 

 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 
- การประชุมของกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจดัการ  1/1 

 
นิยามกรรมการอสิระ : บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 
 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

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 / วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ อาย ุ44 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง / ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2552  
และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 25  เมษายน 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา / 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 
- HR After Covid-19 เราจะรอดไปดว้ยกนั  จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม่ เพ่ือพุ่งไปขา้งหนา้ จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
- ความรู้เร่ืองประกนัภยั 
-  มาตรฐาน ISO: 9001-2015 
- Entire Business Innovative Transformation (EBIT)  
- Financial Statement for Director (FSD) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 4 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA),2552 
-   หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นท่ี 5, 2553 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 3, 2556 
- หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย, 2557 
- หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่ส าหรับผูน้ ายคุใหม่ (TISCO WEP) รุ่นท่ี 2 
- Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 4 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- 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 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2565 1.48% (ตนเอง 1.48% ,คู่สมรส ....-..... % ,บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ....-...... % ) 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ / คู่สมรส คุณนิรันดร อคัราพิทกัษ ์
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2552 - 2557  กรรมการบริษทั บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2557 - 2564 กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2565 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  1/1 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั  7/7 
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

38 

 

ช่ือ-สกลุ / อายุ / ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 
นายณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์  อาย ุ45 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั 

บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง/ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงาน IT /กรรมการบริหารความเส่ียง/  
กรรมการบรรษทัภิบาล,ความรับผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

 โดยไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 และไดรั้บแต่งตั้งคร้ังล่าสุดเม่ือ 

วนัท่ี 25 เมษายน 2562 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม 

- ปริญญาโท สาขา Computer, The London School of Economics and Political Science(LSE), UK 
-   ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK 
หลกัสูตรการอบรม IOD 
-  Corporate Governance for Executives (CGE) 10/2018 
- 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 
- Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม่ เพ่ือพุ่งไปขา้งหนา้ จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
- RE02 การรายงานความยัง่ยนืตามกลุ่มอุตสาหกรรม : กลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จดัโดยตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการพฒันามหานคร รุ่น 8 จดัโดยมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
- Digital Business Solution Summit 2020 ซ่ึงเป็นงานสมัมนาวิชาการดา้นการบริหารงานธุรกิจ การตลาด 

ภายใตแ้นวคิดหลกั The NEXT Normal of Digital Business จดัโดยกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
(MDES) และสมาคมผูใ้ชดิ้จิทลัไทย (DUGA) 

- หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน รุ่นท่ี 5 จุฬาลงกรณ์ 
- หลกัสูตร MINI-CE 2561 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- หลกัสูตรพฒันาการจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามกรอบ GRI โดยสถาบนัไทยพฒัน์   
- มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ASEAN Business and Investment Law Training (ปี 2560), Chulalongkorn University  
- หลกัสูตรวิทยาการผูน้ านวตักรรมเพื่อการแข่งขนัในระดบัโลก มหาวิทยาลยัสยาม 
- Finance for Non-finance Executive รุ่น 16 /2017 
- หลกัสูตรขมุทรัพยอ์าเซียนนกับริหารรุ่นใหม่ยคุดิจิตอลระดบัสูง (ATOC) , มหาวิทยาลยัรังสิต 
- THE NEXT REAL 1/2016 
- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม 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  
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- IR Fundamental Course รุ่น 3 โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- COURSE ISO : 9001-2015 
- Mini MBA รุ่นท่ี 11 at Thammasart University 
- NIT รุ่นท่ี 1 at NecTec 2010 
- หลกัสูตรครูสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
 ณ วนัท่ี 26  มกราคม 2565 1.02% (ตนเอง 1.02%,คู่สมรส ...-.....%, บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ...-......%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 บุตรดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 
 2554 - 2558  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2558 - 2564  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
 2565 – ปัจจุบนั  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั(มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
 - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้เมียนมาร์ จ ากดั (บริษทัในกลุ่ม) 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
 - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  1/1 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั  7/7 
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 
 - การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล,ความรับผดิชอบต่อสงัคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 2/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


