
บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 
ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 

ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ ฝ่าย

อํานวยการ  (รักษาการ)  

บตัรประจําตวัประชาชน  

3100601949645 

66 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

หลกัสตูร IOD  

- Director Accreditation   Program รุ่นที่ 

15/2004 

-   Chairman 2000 

-   Finance for Non – Finance Directors 

-   Director Certification Program รุ่นที่ 

91/2007 

5.82 ไมม่ี 2542 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 

บตัรประจําตวัประชาชน  

3100601048141 

63 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far 

Eastern University, Manila, Philippines  

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

หลกัสตูร IOD 

-   Director Accreditation  

    Program รุ่นที่ 15/2004 

-   Finance for Non -Finance  

    Directors 

-   Director Certification      

    Program รุ่นที่ 91/2007 

-  Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009  

-  วิทยาลยัการตลาดทนุรุ่นที่ 12 

 

7.67 บิดาคณุ

ณฐัฐวรรณ ทศัน

นิพนัธ์ 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ ช่วย

ผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายอํานวยการ 

บตัรประจําตวัประชาชน  

3100601048192 

33 Msc. of Financial Management, University of 

Exeter, UK 

หลกัสตูร IOD                             

- Director Certification Program  

    รุ่นที่ 116/2009 

 - หลกัสตูร Professional CFO รุ่น 4 

- หลกัสตูร Executive Director Program รุ่นที่ 5 

- Role of the Nomination and Governance 

Committee 1/2011 

5.50 บตุรคณุณรงค์ 

ทศันนิพนัธ์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายเผด็จ รุจิขจรเดช 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ ช่วย

ผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายธรณีเทคนิค 

บตัรประจําตวัประชาชน 

3101400696619 

56 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

หลกัสตูร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุ่นที่ 14/2004 

-  Director Certification Program  

   รุ่นที่ 91/2007 

 

0.00 ไมม่ี 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ 

 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายกมล สงิห์โตแก้ว 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ ช่วย

ผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายงานโครงการพิเศษ 

บตัรประจําตวัประชาชน  

3301201062111 

 

48 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

หลกัสตูร IOD  

-  Director Accreditation Program 

    รุ่นที่ 14/2004 

-   Director Certification Program  

    รุ่นที่ 91/2007 

ไมม่ี ไมม่ี 2542 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

Mr.Zaw Zaw Aye  

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ ช่วย

ผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

48 Master Degree  

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

 

ไมม่ี ไมม่ี 2542 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บตัรประจําตวัประชาชน  

3101203303941 

 

65 ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มาดริก ประเทศสเปน 

ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  

มหาวิทยาลยันองซ ี 

ประเทศฝรั่งเศส 

 

ไมม่ี ไมม่ี 2542 – ปัจจบุนั 

 

2547  

รองศาสตราจารย์ (ระดบั 

9) ประจําคณะรัฐศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายสมควร มสูกิอนิทร์ 

กรรมการตรวจสอบ 

บตัรประจําตวัประชาชน  

3100904943490 

 

62 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ (การบญัชี) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุ่นที่ 21/2004 

-  Director Certification Program  

   รุ่นที่ 97/2007 

ไมม่ี ไมม่ี 2542 – ปัจจบุนั 

 

 

2547 

กรรมการ 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ลเูซน่ เทคโนโลยี่ส์ 

เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากดั / 

ผลติอปุกรณ์โทรคมนาคม 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายสมควร วฒักีกลุ 

กรรมการตรวจสอบ 

บตัรประจําตวัประชาชน  

3100200821508 

 

71 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนั

เทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

หลกัสตูร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุ่นที่   21/2004 

-  Director Certification Program  

   รุ่นที่ 96/2007 

ไมม่ี ไมม่ี 2542 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2547 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แมเนจเมนท์ 

โซลชูัส่์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จํากดั (MSI) / ที่ปรึกษา

การจดัโครงสร้างองค์กร 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายเอนก ศรีทบัทิม 

กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บตัรประจําตวัประชาชน  

5110199035768 

56 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา

กฎหมายธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

หลกัสตูร IOD 

Company Secretary Program 

0.002 ไมม่ี 2541 

2545 

 

 

2546 – 2554 

 

 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

ผู้จดัการทัว่ไป 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

การเงินและจดัหา 

 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  

ฝ่ายอาํนวยการ 

 

 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท อาร์ ซ ีเอ พฒันา จํากดั/

ซอ่มแซมทรัพย์สนิ 

บริษัท บางกอกคริสตนัท์ จํากดั/

ผลติและจําหนา่ยวสัดกุอ่สร้าง 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall  

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

Mr.Aung Win Maung 

กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายธรณีเทคนิค 

Australian Passport   

No.L 1432798 

52 MSC. - สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

ไมม่ี ไมม่ี  2543-2546 

 

2546-ปัจจบุนั 

Scientific Officer 

 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายธรณีเทคนิค 

Roads & Traffics 

Authority (NSW) Australa 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายกมล อยูย่ืนพฒันา 

กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายโครงสร้าง 

บตัรประจําตวัประชาชน  

3329900273488 

51 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

ไมม่ี ไมม่ี 2542 - ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายโครงสร้าง 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

 



บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

นายมานิตย์ เมฆประสาน 

กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายซอ่มบํารุง 

บตัรประจําตวัประชาชน 

3 1006 02116 70 1 

63 M.Eng.Sc University of New South  

Wales  Australia   

 

 

ไมม่ี ไมม่ี 2547 - 2552 

 

2542 - ปัจจบุนั 

ผู้อํานวยการสาํนกั

เครื่องกลและสือ่สาร 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

ฝ่ายซอ่มบํารุง 

กรมทางหลวงชนบท 

 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

นายสมศกัดิ์ ธวชัพงศ์ธร 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซือ้ 

บตัรประจําตวัประชาชน 

3101500373382 

 

57 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

 

ไมม่ี ไมม่ี 2532 – 2545 

 

2547 – 2554 

 

 

 

2554 – ปัจจบุนั 

 

ผู้อํานวยการฝ่าย

สาํนกังาน 

ผู้อํานวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และ

เลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  

ฝ่ายจดัซือ้ 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั 

 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / 

ให้บริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

 


