
บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 
สวนที่ 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง

ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตอผูสอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย  

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตอง ขาพเจาได

มอบหมายให นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน หรือนายณรงค ทัศนนิพันธ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 

หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน หรือนายณรงค ทัศนนิพันธ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใช

ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  

 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

     

1. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการ  

     

2. นายณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ  

     

3. นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล กรรมการ  

     

4. นายเผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการ  

     

5. นายกมล สิงหโตแกว กรรมการ  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

6. นายกมล อยูยืนพัฒนา ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายโครงสราง 

 

7. MR.AUNG WIN MAUNG ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายธรณีเทคนิค 

 

8. นายเอนก  ศรีทับทิม ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายอํานวยการ 

 

 
 
ผูรับมอบอํานาจ 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

     

1. นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน ประธานกรรมการ  

หรือ     

2. นายณรงค ทัศนนิพันธ   กรรมการผูจัดการใหญ  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

  

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ

กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือขาด

ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ

อันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่น สําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ขาพเจาไดมอบหมายให นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน หรือนายณรงค ทัศนนิพันธ  เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก

หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน หรือนายณรงค ทัศนนิพันธ  กํากับไว ขาพเจาจะ

ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

  

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

     

1. รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  

     

2. นายสมควร  วัฒกีกุล กรรมการตรวจสอบ  

     

3. นายสมควร  มูสิกอินทร กรรมการตรวจสอบ  

     

4. นางภาวนา ทัศนนิพันธ กรรมการ  
 
ผูรับมอบอํานาจ 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ

     

1. นายทัชชะพงศ   ประเวศวรารัตน   ประธานกรรมการ  

หรือ     

2. นายณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ  
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล  อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ
ถือหุน     

(รอยละ) 

ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน 

ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, 

กรรมการรองผูจัดการใหญ ฝาย

อํานวยการ  (รักษาการ)  

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100601949645 

62 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  

หลักสูตร IOD  

- Director Accreditation   

Program รุนที่ 15/2004 

-   Chairman 2000 

-   Finance for Non – Finance 

Directors 

5.92 ไมมี 2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายณรงค ทัศนนิพันธ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการ

ผูจัดการใหญ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100601048141 

59 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

สาขาโยธา Far Eastern 

University, Manila, Philippines  

หลักสูตร IOD 

-   Director Accreditation  

    Program รุนที่ 15/2004 

-   Finance for Non -Finance  

    Directors 

7.80 สามีคุณภาวนา 

ทัศนนิพันธ 

2542 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิการศึกษา สัดสวน

การถือ
หุน     

(รอยละ) 

ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษกุล 

กรรมการ, กรรมการรองผูจัดการใหญ 

ฝายงานโครงสรางและซอมบํารุง 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3101202099550 

61 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

หลักสูตร IOD 

-  Director Accreditation Program  

    รุนที่ 14/2004 

-   Finance for Non -Finance  

    Directors 

2.73 ไมมี 2542 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นางภาวนา ทัศนนิพันธ 

กรรมการ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100601048150 

57 ประกาศนียบัตรโรงเรียนกรุงเทพการ

บัญชี 

3.28 ภรรยาคุณ

ณรงค  

ทัศนนิพันธ 

2542 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายเผด็จ รุจิขจรเดช 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผูชวย

ผูจัดการใหญ ฝายธรณีเทคนิค 

บัตรประจําตัวประชาชน 

3101400696619 

51 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

หลักสูตร IOD 

Director Accreditation Program 

รุนที่ 14/2004 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน กรรมการ 

 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายกมล สิงหโตแกว 

กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผูชวย

ผูจัดการใหญ ฝายงานโครงการพิเศษ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3301201062111 

 

44 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน  

หลักสูตร IOD  

Director Accreditation Program 

รุนที่ 14/2004 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุน     
(รอยละ) 

ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3101203303941 

 

61 ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมาดริก ประเทศสเปน 

ปริญญาโท/เอก รัฐศาสตรระหวาง

ประเทศ  

มหาวิทยาลัยนองซี  

ประเทศฝรั่งเศส 

 

ไมมี ไมมี 2542 – ปจจุบัน 

 

2547  

รองศาสตราจารย (ระดับ 

9) ประจําคณะรัฐศาสตร 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายสมชาย มูสิกอินทร 

กรรมการตรวจสอบ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100904943490 

 

58 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หลักสูตร IOD 

Director Accreditation Program รุนที่ 

21/2004 

ไมมี ไมมี 2542 – ปจจุบัน 

 

 

2547 

กรรมการผูจัดการ 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ลูเซน เทคโนโลยี่ส 

เน็ตเวิรค (ประเทศไทย) จํากัด / 

ผลิตอุปกรณโทรคมนาคม 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายสมควร วัฒกีกุล 

กรรมการตรวจสอบ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3100200821508 

 

67 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีแหงเอเชีย 

หลักสูตร IOD 

Director Accreditation Program รุนที่ 

21/2004 

ไมมี ไมมี 2542 – ปจจุบัน 

 

 

 

2547 

กรรมการ 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แมเนจเมนท โซลูชั่ส 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (MSI) 

/ ที่ปรึกษาการจัดโครงสราง

องคกร 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล  อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุน     
(รอยละ) 

ความสัมพนัธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายเอนก ศรีทับทิม 

กรรมการบริหาร, ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายอํานวยการ 

บัตรประจําตัวประชาชน  

5110199035768 

51 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ

บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

หลักสูตร IOD 

Company Secretary Program 

ไมมี ไมมี 2541 

2545 

 

 

2546 – ปจจุบัน 

ผูจัดการทั่วไป 

ผูจัดการฝายบัญชี

การเงินและจัดหา 

 

ผูชวยผูจัดการใหญ ฝาย

อํานวยการ 

บริษัท อาร ซี เอ พัฒนา จํากัด/

ซอมแซมทรัพยสิน 

บริษัท บางกอกคริสตันท จํากัด/

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall  

Mr.Aung Win Maung 

กรรมการบริหาร, ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายธรณีเทคนิค 

Australian Passport   

No.L 1432798 

48 MSC. - AIT 

 

ไมมี ไมมี  2543-2546 

 

2546-ปจจุบัน 

Scientific Officer 

 

ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายธรณีเทคนิค 

Roads & Traffics 

Authority (NSW) Australa 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 

นายกมล อยูยืนพัฒนา 

กรรมการบริหาร, ผูชวยผูจัดการใหญ 

ฝายโครงสราง 

บัตรประจําตัวประชาชน  

3329900273488 

47 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร  

สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ไมมี ไมมี 2542 - ปจจุบัน ผูชวยผูจัดการใหญ ฝาย

โครงสราง 

บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) / 

ใหบริการเสาเข็มเจาะและงาน

กําแพงกันดินประเภท 

Diaphragm Wall 
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