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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง /  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการถื

อหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางค

รอบครัวระหว่างผู้บ

ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน ์

-กรรมการ 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั

ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100601949645 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุ

ด เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

หลกัสูตร IOD  

- Director Accreditation   Program รุ่นที่ 15/2004 

-   Chairman 2000 

-   Finance for Non – Finance Directors 

-   Director Certification Program รุ่นที่ 91/2007 

5.82 ไม่มี 2542 -2556 

 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

กรรมการ 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 
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ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง /  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการถื

อหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางค

รอบครัวระหว่างผู้บ

ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 
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นายณรงค ์ทศันนิพนัธ ์

-กรรมการ 

-

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้ห

นา้ที่บริหาร 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั

ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100601048141 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุ

ด เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far 

Eastern University, Manila, Philippines  

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- วิทยาลยัการตลาดทุนรุ่นที่ 12 

หลกัสูตร IOD 

-   Director Accreditation  

    Program รุ่นที่ 15/2004 

-   Finance for Non -Finance  

    Directors 

-   Director Certification      

    Program รุ่นที่ 91/2007 

-  Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009  

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน 

สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที่ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 

“ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม” 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4 

-  หลกัสูตร ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 

27 

- หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ 

รุ่นที่ 1 (พระพรหม) 

7.67 บิดาคุณณฐัฐวรร

ณ ทศันนิพนัธ์ 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการถื

อหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางค

รอบครัวระหว่างผู้บ

ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 
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นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ ์

-กรรมการ 

-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

กลุ่มงานบริหาร 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั

ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100601048192 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2552 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุ

ด เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 - Msc. of Financial Management, University of 

Exeter, UK 

หลกัสูตร IOD                             

- Director Certification Program  

    รุ่นที่ 116/2009 

 - หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 4 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 5 

- Role of the Nomination and Governance 

Committee 1/2011 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 

“ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม” 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นที่ 3 

- หลกัสูตร Leadership Development Program 

(LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 

 

5.50 บุตรคุณณรงค ์

ทศันนิพนัธ ์

2552 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

        

      

ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา สัดส่วนการถื

อหุ้น     

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางค

รอบครัวระหว่างผู้บ

ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 
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นายเผดจ็ รุจิขจรเดช 

-กรรมการ 

-กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะ กาํแพงกนัดิน 

และงานวศิวกรรมปฐพีอื่น 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั

ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

3101400696619 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุ

ด เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

58 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

    สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

หลกัสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุ่นที่ 14/2004 

-  Director Certification Program  

   รุ่นที่ 91/2007 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร Executive Mini MBA   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 

0.02 ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

        

      

ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือ

หุ้น     

 (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางค

รอบครัวระหว่างผู้บ

ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 
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นายกมล สิงห์โตแกว้ 

-กรรมการ 

-กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายงานการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ภายใ

นประเทศ 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั

ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3301201062111 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุ

ด เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

   สาขาโยธา มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

หลกัสูตร IOD  

-  Director Accreditation Program 

    รุ่นที่ 14/2004 

-  Director Certification Program  

    รุ่นที่ 92/2007 

- Executive Director Program รุ่นที่ 

6/2010 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร ครูสมาธิ 

สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 29 

-  หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ 

สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 

(พระพรหม) 

0.01 ไม่มี 2542 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

- กรรมการ 

- กรรมผูช้่วยผูจ้ดัการให
ญ่ 

ฝ่ายงานการตลาดและ

ลูกคา้สมัพนัธ์ 

ภายในประเทศ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือ

หุ้น    

 (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางค

รอบครัวระหว่างผู้บ

ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 
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Mr.Zaw Zaw Aye  

-กรรมการ 

-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุ่มงานปฏิบตัิการ 2 

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั

ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

 

หนงัสือเดินทางเลขที่ M095654 

 

-วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 

เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2554 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุ

ด เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - M.Sc in Geotechnical Engineering, 

Asian Institute of Technology, 

Thailand 

 หลกัสูตร IOD  

-  Director Accreditation Program 

    รุ่นที่ 14/2004 

-   Director Certification Program  

    รุ่นที่ 196/2014 

 

0.01 ไม่มี 2542 – 2554 

 

 

 

2554-2556 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

 

กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใ

หญ่ 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการให

ญ่ กลุ่มงานปฏิบตัิการ 2 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือ

หุ้น    

  (ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางค

รอบครัวระหว่างผู้บ

ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน ์

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3101203303941 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแร
ก เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งลา่
สุด เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2556 

 

68 - ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมาดริก ประเทศสเปน 

- ปริญญาโท/เอก 

รัฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยันองซี ประเทศฝรั่งเศส 

 

ไม่มี ไม่มี 2542 – ปัจจุบนั 

 

2547 - 2555 

 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

รองศาสตราจารย ์(ระดบั 

9) ประจาํคณะรัฐศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการต

รวจสอบ 

 

 

ประธานกรรมการ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

นายสมควร มูสิกอินทร์ 

-กรรมการ 

-กรรมการตรวจสอบ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100904943490 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแร
ก เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งลา่
สุด เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2555 

 

66 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุ่นที่ 21/2004 

-  Director Certification Program  

   รุ่นที่ 97/2007 

ไม่มี ไม่มี 2542 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ลูเซ่น เทคโนโลยีส่์ 

เน็ตเวริ์ค (ประเทศไทย) จาํกดั / 

ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถื

อหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายสมควร วฒักีกลุ 

-กรรมการ 

-กรรมการตรวจสอบ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3100200821508 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแร
ก เมื่อวนัที่ 18 มีนาคม 2547 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งลา่
สุด เมื่อวนัที่ 17 เมษายน 2557 

 

75 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

หลกัสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุ่นที่   21/2004 

-  Director Certification Program  

   รุ่นที่ 96/2007 

ไม่มี ไม่มี 2542 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั แมเนจเมนท ์

โซลูชัส่์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

(MSI) / 

ที่ปรึกษาการจดัโครงสร้า

งองคก์ร 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

นายศิวะ แสงมณี 

-กรรมการ 

-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

3100200953641 

 

- วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแร
ก เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2556 

 

 

69 - ปริญญาโท 

พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต(รัฐประ

ศาสนศาสตร์) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

หลกัสูตร IOD 

- Director Certification Program  

รุ่นที่ 97/2007 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร ภูมิพลงัแผน่ดิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุ่นที่ 2 

- หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง 

“ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม” 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 

ไม่มี ไม่มี 2556 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการต

รวจสอบ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถื

อหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 
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นายเอนก ศรีทบัทิม 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และเลขานุการบริษทั 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

5110199035768 

 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่บริหารค

รั้งแรก 18 มีนาคม 2547 

58 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขากฎหมายธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

หลกัสูตร IOD 

-  Company Secretary Program 

-  หลกัสูตร Executive Director Program 

รุ่นที่ 10 

- หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 10 

สภาวชิาชีพบญัชี 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร 

ครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 

30 

- หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ 

สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 

(พระพรหม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 ไม่มี 2546 – 2554 

 

 

 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายอาํนวยการ 

 

 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall  

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) /  

 

ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถื

อหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 
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นายกมล อยูย่นืพฒันา 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายโครงสร้าง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน  

3329900273488 

 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่บริหารค

รั้งแรก 18 มีนาคม 2547 

 

 

 

 

55 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตรครูสมาธิสถาบนัพลงัจิตตานุภ
าพ รุ่นที่ 30 

ไม่มี ไม่มี 2542 - ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายโครงสร้าง 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

นายสมศกัดิ์ ธวชัพงศธ์ร 

-ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัซื้อ 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

3101500373382 

 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่บริหารค

รั้งแรก 3 ตุลาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

59 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

หลกัสูตรอืน่ 

- หลกัสูตร ครูสมาธิ 

สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ  รุ่นที่ 29 

- หลกัสูตรอตุมสาสมาธิ 

สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 

(พระพรหม) 

 

ไม่มี ไม่มี 2547 – 2554 

 

 

 

 

2554 – ปัจจุบนั 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอ

บภายใน 

และเลขานุการคณะกรรม

การตรวจสอบ 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

ฝ่ายจดัซื้อ 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) / 

ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงานกาํ

แพงกนัดินประเภท Diaphragm 

Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน)  
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ชื่อ-สกลุ  อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถื

อหุ้น 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั / ประเภทธุรกจิ 

นายธวชั ผดุผอ่ง 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 

 

บตัรประจาํตวัประชาชน 

3100400286282 

 

-

วนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ที่บริหารค

รั้งแรก 18 มีนาคม 2556 

 

 

52 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

   สาขาเครื่องกล 

วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาวิทยาเท

วศร์ 

(ปัจจุบนัเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชม

คล) 

0.0037 ไม่มี 2547 – 2556 

 

 

 

 

2556-ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายซ่อมบาํรุ

ง 

 

 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 

/ใหบ้ริการเสาเขม็เจาะและงาน

กาํแพงกนัดินประเภท 

Diaphragm Wall 

 

บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) 

 


