
บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนาที ่1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ (ป) สัดสวน
การถือหุน

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

1. นายสมใจนึก  เองตระกูล
ประธานกรรมการ

58 - วทิยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ) รุนที ่35
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
UPSALA COLLEGE, NEW JERSEY, U.S.A.
ปริญญาตร ีนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2546-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน
2540

ประธานกรรมการ
บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)
นกับริหาร 11 ปลัดกระทรวงการคลัง
นักบริหาร 10 อธิบดีกรมศุลกากร
ราชการพิเศษ
ประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา ระบบ
สถาบันการเงิน
รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จํ ากัด (มหาชน)



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนาที ่2

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ (ป) สัดสวน
การถือหุน

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

2. นายบุญรอด  โบวเสรีวงศ
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ

65 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
UNIVERSITY OF DAYTON, OHIO, U.S.A.
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตร ีการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2546-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

2541-ปจจุบัน

2542-2544
2542-2543

2541

นายกสมาคมนักภาษีอากรไทย
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
บริษัท  สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ไดโดมอน กรุป จํ ากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํ ากัด (มหาชน)
กรรมการ
 บริษัท วินเซอรโฮเต็ล จํ ากัด
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํ ากระทรวงอุตสาหกรรม
ผูเชี่ยวชาญการกรรมาธิการแรงงานและสวสัดิการสังคม
ประจํ าสภาผูแทนราษฎร
ทีป่รึกษาดานประสิทธิภาพระดับ10 กรมสรรพากร

3. นายสมจิตร โบวเสรีวงศ
ประธานเจาหนาที่บริหาร/
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

54 27.20 ปริญญาโท การเกษตร
มหาวิทยาลัยฟลิปปนส
ปริญญาตร ีเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2545-ปจจุบัน

2538-2544

2537-2546

2521-2536

2511-2520

ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
กรรมการผูจัดการ
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
ประธานกรรมการบริหาร
โรงแรมริเวอรวิล เพลส
รองผูจัดการ
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลโรงเลื่อยจักรนํ าชัยเสรี
ผูชวยผูจัดการ
โรงเลื่อยจักรหนํ่ าเซงหลี



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนาที ่3

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ (ป) สัดสวน
การถือหุน

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

4. นางสาวศริิลักษณ  โบวเสรีวงศ
กรรมการ/กรรมการบริหาร

52 27.20 ปริญญาตร ีการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

2545-ปจจุบัน

2543-2544
2538-2544

กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
สมาชิกสภาเทศบาลนคร นครศรีอยุธยา
เทศมนตรีเทศบาลนคร นครศรีอยุธยา
ผูจัดการฝายการเงิน
บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด

5. นางกอบแกว  ดานชัยวิจิตร
กรรมการ/กรรมการบริหาร

38 5.38 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

2545-ปจจุบัน

2540-ปจจุบัน

2539-ปจจุบัน

2536-ปจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
กรรมการบริหาร
บริษัท บางไทรพัฒนาที่ดิน จํ ากัด
กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงศรีเคหะการ จํ ากัด
กรรมการบริหาร
บริษัท ก.พัชรศักดิ ์จํ ากัด



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนาที ่4

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ (ป) สัดสวน
การถือหุน

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

6. นางรจนา  มหาวนา
กรรมการ/กรรมการบริหาร

40 5.38 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี
พาณิชยการเชียงใหม

2545-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน

2542-2544

2542-2544

2540-2542

กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
ผูจัดการ
โรงเลื่อยจักรนครใหม
ผูชวยผูจัดการ
บริษัท อุดมและบุตร จํ ากัด
ผูชวยผูจัดการ
โรงคาไมนครใหม
ผูจัดการทั่วไป
โรงแรมนครใหมลอรด

7. ดร. วิภาภรณ   โบวเสรีวงศ
กรรมการ

38 6.84 ปริญญาเอก สาขาการตลาด
Virginia Poly Technic Institute of Technology
University U.S.A.
ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ
Bentley College U.S.A.
ปริญญาตร ีการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
Boston University U.S.A.

2545-ปจจุบัน

2545-ปจจุบัน

2540-2545

2540-2543

กรรมการ
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
กรรมการผูจัดการ
New  System Provider (NSP) Co.,Ltd.
ผูอํ านวยการฝายบริหารลูกคา
Compaq Computer (Thailand) Co.,Ltd.
ผูอํ านวยการฝายทรัพยากรบุคคล
Compaq Computer (Thailand) Co.,Ltd.



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนาที ่5

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ (ป) สัดสวน
การถือหุน

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

8. นายชาญ   ธาระวาส
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
/ประธานเจาหนาที่บริหาร
การเงิน/กรรมการ

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (การเงิน, การคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ของ
ส ํานักอบรมศึกษากฎหมาย รุนที ่1 แหงเนติบัณฑิตยสภา
อบรมหลักสูตรความสามารถในการท ําก ําไรของธุรกิจ
ขนาดยอมและขนาดกลางของธนาคารเนเธอรแลนด
(FMO)
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายใน ISO 9001 : 2000
ของบริษัท ดับบลิวซีเอส เซาทอีส เอเชีย จํ ากัด

2545-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน

2539-ปจจุบัน

2538-ปจจุบัน
2533-ปจจุบัน
2544-2544

2545-2545

2535-2542

กรรมการ/รองประธานเจาหนาที่บริหาร/
ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน
บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)
ผูบรรยาย "บทบาทและหนาที่ของผูเชี่ยวชาญทางดานการเงิน
(CFO) ใหแกวิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและบัญชี ใหคํ าปรึกษาแก
โรงงานอุตสาหกรรม จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ บริษัท ไฮเทค พลสั จํ ากัด
ผูบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนทางการเงิน
และภาษีอากร ใหผูประกอบการ SME
ของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงอุตสาหกรรม
อาจารยพิเศษปริญญาโทดานการเงิน, อสงัหาริมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานกรรมการ บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จํ ากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ซันชายน กรุป จํ ากัด
หวัหนาโครงการวิจัยบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในโครงการ
สงเสริมอุตสาหกรรมปาไม ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
การประปานครหลวง
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
บริษัท ศรีวราเรียลเอสเตท กรุป จํ ากัด (มหาชน)



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนาที ่6

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ (ป) สัดสวน
การถือหุน

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

9. พลโทมณเฑียร   ประจวบดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

69 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และ M.S. Industrial
University of Akron, Ohio, U.S.A.
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตร ีสาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ปริญญาบัตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
หลักสูตรประจํ ารุนที ่41
อบรมหลักสูตรดานการจัดทํ า การวิเคราะหและการติดตาม
ประเมินผล เกี่ยวกับงบประมาณ และโครงการกระทรวง
กลาโหม ประเทศอเมริกา และแคนาดา
อบรมหลักสูตรดานงบประมาณ โครงการและการวิเคราะห
ระบบการใชทรัพยากรเพื่อการปองกันประเทศของ
กระทรวงกลาโหมอังกฤษ เยอรมัน, เนเธอรแลด, อิตาลี
สเปน และ สวิสเซอรแลนด

2546- ปจจุบัน

2525- ปจจุบัน

2540- ปจจุบัน

2524- ปจจุบัน

2538-2545

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
อาจารยผูทรงคุณวุฒ ิคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการ ประจํ าสาขาวิชาบริหาร
อตุสาหกรรมและปฎิบัติการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูบรรยายพิเศษในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนและของ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งหลักสูตร Mini MBA และหลัก
สตูรการศึกษาตอเนื่องทางธุรกิจ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะบดีคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

10. พลโทวิศัลย  วิสุทธิธรรม
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

64 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อบรมหลักสูตรงบประมาณ Program Management
Budget (PMB) ประเทศออสเตรเลีย
อบรมหลักสูตรงบประมาณ Planning Programming
Budget System (PPBS) ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลกัสูตรวิทยาลัยเสนาธกิารทหาร รุนที ่33
หลกัสูตรนายทหารฝายเสนาธกิารทหารอากาศ รุนที ่26

2546- ปจจุบัน

2545-2546
2543-2543

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
กรรมการบริหาร
บริษัท พีเอเอส จํ ากัด
นายกสมาคมนักภาษีอากรไทย
ผูบรรยายพิเศษ หลักสูตรนักตรวจเงินแผนดินระดับสูง (ระดับ 8)
ทีส่ถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนาที ่7

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ (ป) สัดสวน
การถือหุน

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

11. นายไพฑูรย  ตั้งมนัสสุขุม
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

50 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร
ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค ําแหง

2546- ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน

2542-2542

2535-2545

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท สิงห พาราเทค (จํ ากัด) มหาชน
ทีป่รกึษาและผูตรวจสอบภายใน
บริษัท พรีเมียร เมนูแฟคเจอริ่ง ซัพพอรท เซอรวิส (ประเทศไทย)
จํ ากัด
ทีป่รกึษาและผูตรวจสอบภายใน
บริษัท จรูญรัตน โปรดกัส จํ ากัด
หวัหนาสํ านักงาน
สํ านักงาน พีแอนดพี การบัญชี และทนายความ
ทีป่รกึษาดานการควบคุมภายในและตรวจสอบบัญชี
โรงแรมเชียงใหมออคิด
รองผูจัดการฝายบริหารส ํานักงาน
บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โพลเีมอร จํ ากัด

12. นายสุเมธ  ภัทรชูพงศ
ผูอํ านวยการอาวุโสฝายการเงินและ
บัญชี

46 - ปริญญาตร ีสาขาวิชาการบญัชี
มหาวิทยาลัยรามค ําแหง

2545- ปจจุบัน

2542-ปจจุบัน

2535-2541

ผูอํ านวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชี
บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ธนเมธ จํ ากัด
ผูจัดการฝายบริหาร
บริษัท ธ ํารงคพัฒนาการ จํ ากัด

13. นายวิวัฒน  ชุติมานุตสกุล
ผูอํ านวยการอาวุโสฝายบริหารทั่วไป

56 - ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร (ชีววทิยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2545- ปจจุบัน

2537-2544

ผูอํ านวยการอาวุโสฝายบริหารทั่วไป
บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)
ผูอํ านวยการการตลาด
บริษัท โอสถสภา จํ ากัด



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนาที ่8

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ (ป) สัดสวน
การถือหุน

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

14. นายไพโรจน  มาลีหอม
ผูอํ านวยการฝายอาวุโสฝายผลิต

51 - ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2545- ปจจุบัน

2540- ปจจุบัน

ผูอํ านวยการฝายอาวุโสฝายผลิต
บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
หจก.สวีมมิ่ง แอนด สปา

15. นางวีณา  ณ อุบล
ผูอํ านวยการฝายการเงินและบัญชี

61 6.33 ปริญญาตร ีสาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2545- ปจจุบัน

2541-2542

ผูอํ านวยการฝายการเงินและบัญชี
บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)
เหรัญญิก/กรรมการสงเคราะห
สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักบริหาร 13 (พนักงานบ ํานาญ)
สวนอํ านวยการประจํ า ผูอ ํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย

หมายเหตุ กรรมการผูมีอํ านาจลงนามไดแก ลํ าดับที ่3,4,5 และ 6  โดยกรรมการแบงเปน 2 กลุม คือ
กลุมที ่1 นายสมจิตร โบวเสรีวงศ และนางสาวศริิลักษณ โบวเสรีวงศ
กลุมที่ 2 นางกอบแกว ดานชัยวิจิตร และนางรจนา มหาวนา
โดยตัวแทนกรรมการ 1 คน ของแตละกลุม ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราส ําคัญบริษัท


