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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุน     

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายทชัชะพงศ ประเวศวรารัตน 

ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, 

กรรมการรองผูจัดการใหญ ฝาย

อํานวยการ  (รักษาการ)  

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100601949645 

65 ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

หลักสูตร IOD  

- Director Accreditation   Program รุนที่ 

15/2004 

-   Chairman 2000 

-   Finance for Non – Finance Directors 

-   Director Certification Program รุนที่ 

91/2007 

5.82 ไมมี 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กาํแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายณรงค ทัศนนพิันธ 

กรรมการ, กรรมการบรหิาร, กรรมการ

ผูจัดการใหญ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100601048141 

62 ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา Far 

Eastern University, Manila, Philippines  

ปริญญาตร ีนิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หลักสูตร IOD 

-   Director Accreditation  

    Program รุนที่ 15/2004 

-   Finance for Non -Finance  

    Directors 

-   Director Certification      

    Program รุนที่ 91/2007 

-  Advanced Audit Committee รุน 1/2009  

 

7.67 บิดาคุณ

ณัฐฐวรรณ ทัศน

นิพันธ 

2542 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุน     

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ 

กรรมการ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100601048192 

32 Msc. of Financial Management, University of 

Exeter, UK 

หลักสูตร IOD                             

- Director Certification Program  

    รุนที่ 116/2009 

 - หลักสูตร Professional CFO รุน 4 

- หลักสูตร Executive Director Program รุนที่ 5 

 

5.50 บุตรคุณณรงค 

ทัศนนิพันธ 

2552 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายเผด็จ รจุิขจรเดช 

กรรมการ, กรรมการบรหิาร, ผูชวย

ผูจัดการใหญ ฝายธรณีเทคนิค 

บัตรประจําตัวประชาชน 

3101400696619 

54 ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา มหาวทิยาลัยขอนแกน  

หลักสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุนที่ 14/2004 

-  Director Certification Program  

   รุนที ่91/2007 

 

0.00 ไมมี 2542 - ปจจุบัน กรรมการ 

 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายกมล สิงหโตแกว 

กรรมการ, กรรมการบรหิาร, ผูชวย

ผูจัดการใหญ ฝายงานโครงการพิเศษ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3301201062111 

 

47 ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา มหาวทิยาลัยขอนแกน  

หลักสูตร IOD  

-  Director Accreditation Program 

    รุนที่ 14/2004 

-   Director Certification Program  

    รุนที่ 91/2007 

ไมม ี ไมมี 2542 - ปจจุบัน กรรมการ บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุน     

(รอยละ) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

Mr.Zaw Zaw Aye  

กรรมการ, กรรมการบรหิาร, ผูชวย

ผูจัดการใหญ ฝายพัฒนาธุรกจิ 

 

47 Master Degree  

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

 

 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายพัฒนาธรุกิจ 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนววิัฒน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3101203303941 

 

64 ปริญญาโท/เอก รฐัศาสตร มหาวิทยาลัย

มาดริก ประเทศสเปน 

ปริญญาโท/เอก รฐัศาสตรระหวางประเทศ  

มหาวิทยาลัยนองซ ี 

ประเทศฝรั่งเศส 

 

ไมมี ไมมี 2542 – ปจจุบัน 

 

2547  

รองศาสตราจารย (ระดับ 

9) ประจําคณะรฐัศาสตร 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายสมควร มูสิกอนิทร 

กรรมการตรวจสอบ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100904943490 

 

61 ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หลักสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุนที่ 21/2004 

-  Director Certification Program  

   รุนที ่97/2007 

ไมมี ไมมี 2542 – ปจจุบัน 

 

 

2547 

กรรมการ 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ลูเซน เทคโนโลยี่ส 

เน็ตเวิรค (ประเทศไทย) จํากัด / 

ผลิตอุปกรณโทรคมนาคม 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายสมควร วัฒกีกุล 

กรรมการตรวจสอบ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100200821508 

 

70 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเชีย 

หลักสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุนที่   21/2004 

-  Director Certification Program  

   รุนที ่96/2007 

ไมมี ไมมี 2542 – ปจจุบัน 

 

 

 

2547 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท แมเนจเมนท 

โซลูชั่ส อนิเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (MSI) / ที่ปรกึษา

การจัดโครงสรางองคกร 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุน 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

นายเอนก ศรีทับทมิ 

กรรมการบริหาร, ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายอํานวยการ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

5110199035768 

54 ปริญญาโท บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขา

กฎหมายธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หลักสูตร IOD 

Company Secretary Program 

0.002 ไมมี 2541 

2545 

 

 

2546 – ปจจุบัน 

ผูจัดการทั่วไป 

ผูจัดการฝายบัญชี

การเงนิและจัดหา 

 

ผูชวยผูจัดการใหญ ฝาย

อํานวยการ 

บรษิัท อาร ซ ีเอ พฒันา จาํกัด/

ซอมแซมทรัพยสิน 

บรษิัท บางกอกครสิตันท จาํกัด/

ผลิตและจําหนายวสัดุกอสราง 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall  

Mr.Aung Win Maung 

กรรมการบริหาร, ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายธรณีเทคนิค 

Australian Passport   

No.L 1432798 

51 MSC. - สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

 

ไมมี ไมมี  2543-2546 

 

2546-ปจจุบัน 

Scientific Officer 

 

ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายธรณีเทคนิค 

Roads & Traffics 

Authority (NSW) Australa 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายกมล อยูยืนพฒันา 

กรรมการบริหาร, ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายโครงสราง 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3329900273488 

50 ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา มหาวทิยาลัยขอนแกน 

 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายโครงสราง 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุน 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

นายมานิตย เมฆประสาน 

กรรมการบริหาร, ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายซอมบํารุง 

 

 

62 M.Eng.Sc University of New South  

Wales  Australia   

 

 

ไมมี ไมมี 2547 - 2552 

 

 

2542 - ปจจุบัน 

ผูอํานวยการสาํนัก

เครื่องกลและสื่อสาร 

 

ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายซอมบํารุง 

กรมทางหลวงชนบท 

 

 

บรษิัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

 


