SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 93
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง
นายณรงค์ ทัศนนิพนั ธ์
-กรรมการ
-กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง
บัตรประจําตัวประชาชน
3100601048141
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

68

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far
Eastern University, Manila, Philippines
- ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- วิทยาลัยการตลาดทุนรุ่ นที่ 12
หลักสู ตร IOD
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 15/2004
- Finance for Non -Finance Directors
- Director Certification Program รุ่ นที่ 91/2007
- Advanced Audit Committee รุ่ น 1/2009
หลักสู ตรอืน่
- หลักสู ตร ภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง รุ่ นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตรนักบริ หารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม (นมธ.)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4
- หลักสูตร ครู สมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่ นที่
27
- หลักสู ตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
รุ่ นที่ 1 (พระพรหม)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

7.67

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

2542 - ปั จจุบนั
บิดาคุณ
ณัฐฐวรรณ ทัศน
นิพนั ธ์, คุณณัฐฐ
พันธ์ ทัศน
นิพนั ธ์ และคุณ
ณัฐฐพล ทัศน
นิพนั ธ์

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
/ ให้บริ การเสาเข็มเจาะและ
งานกําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 94
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล / ตําแหน่ ง /
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์
-กรรมการบริ หาร

71

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตร IOD
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 15/2004
- Chairman 2000
- Finance for Non – Finance Directors
- Director Certification Program รุ่ นที่ 91/2007

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง
บัตรประจําตัวประชาชน
3100601949645
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

5.82

ไม่มี

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2542 -2556

ประธานกรรมการ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
/ ให้บริ การเสาเข็มเจาะและ
งานกําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 95
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558

ชื่ อ-สกุล
Mr.Zaw Zaw Aye
-กรรมการ
-รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานปฏิบตั ิการ 2
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian
Institute of Technology, Thailand
หลักสูตร IOD
- Director Certification Program (DCP)
196/2014
หลักสู ตรอืน่
- หลักสู ตร Leadership Development Program
(LDP) รุ่ น 3 ของสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

0.01

ไม่มี

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2542 – 2554

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงานกําแพง
กันดินประเภท Diaphragm
Wall

2554-2556

กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ใหญ่

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน)

2556-ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ กลุ่มงานปฏิบตั ิการ
2

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน)

หนังสื อเดินทางเลขที่ M095654
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 96
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล
นางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์
-กรรมการ
-รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มงานบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง
บัตรประจําตัวประชาชน
3100601048192
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

37

- Msc. of Financial Management, University of
Exeter, UK
หลักสู ตร IOD
- Director Certification Program รุ่ นที่ 116/2009
- Role of the Nomination and Governance
Committee 1/2011
- Risk Management Committee Program (RMP)
6/2015
หลักสู ตรอืน่
- หลักสู ตร Professional CFO รุ่ น 4 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสู ตร Executive Director Program รุ่ นที่ 5
- หลักสู ตรนักบริ หารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 3
- หลักสู ตร Leadership Development Program
(LDP) รุ่ น 2 ของสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสู ตรการบริ หารความมัง่ คัง่ สําหรับผูน้ าํ ยุค
ใหม่ (TISCO WEP) รุ่ นที่ 2
- Thai-Chinese Young Executive Program
(TCYEP) รุ่ นที่ 1
- หลักสู ตร ภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง รุ่ นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตร Academy of Business Creativity
(ABC) รุ่ น 4 มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

5.50

บุตรคุณณรงค์
ทัศนนิพนั ธ์

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2552 – 2557

กรรมการ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

2557-ปัจจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน)

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 97
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล
นายกมล สิ งห์โตแก้ว
-กรรมการ
-กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
ภายในประเทศ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง
บัตรประจําตัวประชาชน
3301201062111
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

53

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสู ตร IOD
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 14/2004
- Director Certification Program รุ่ นที่ 92/2007
- Executive Director Program รุ่ นที่ 6/2010
หลักสู ตรอืน่
- หลักสู ตร ครู สมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่ นที่
29
- หลักสู ตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
รุ่ นที่ 1 (พระพรหม)
- หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 6

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

0.01

ไม่มี

2542 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
- กรรมการ
- กรรมผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ฝ่ ายงานการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์
ภายในประเทศ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 98
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล
นายเผด็จ รุ จิขจรเดช
-กรรมการ
-กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายงาน
เสาเข็มเจาะ กําแพงกันดิน และงาน
วิศวกรรมปฐพีอนื่
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง
บัตรประจําตัวประชาชน
3101400696619
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

59

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสู ตร IOD
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 14/2004
- Director Certification Program รุ่ นที่ 91/2007
- Director Certification Program Update (DCPU)
รุ่ นที่ 4/2015

0.02

ไม่มี

หลักสู ตรอืน่
- หลักสู ตร Executive Mini MBA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2542 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 99
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558

ชื่ อ-สกุล
นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพนั ธ์
- กรรมการ
- กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง
บัตรประจําตัวประชาชน
3100601048184
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

39

- ปริ ญญาโท สาขา computer,
The London School of Economics and Political
Science(LSE), UK
- ปริ ญญาตรี สาขา Computing Business
University of Sunderland, UK
หลักสู ตร IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่ น
206/2015
- Family Business for sustainability (FBS) รุ่ น
3/2015
หลักสู ตรอืน่
- ABC Real Estate Real Deal at SUP (Sep 2014Dec 2014)
- PNP 3 at King Prajadhipok’s Institute 20132014
- Executive Development Program (EDP) รุ่ นที่
11/2013
- Mini MBA รุ่ นที่ 11 at Thammasart University
- NIT รุ่ นที่ 1 at NecTec 2010
- BootCamp Case Study solving champion 2008

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

1.05

บุตรคุณณรงค์
ทัศนนิพนั ธ์

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2554-2558

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

2558-ปัจจุบนั

กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ใหญ่

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน)

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 100
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล
นายณัฐฐพล ทัศนนิพนั ธ์
- กรรมการ
- กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ตามที่กาํ หนดในหนังสื อรับรอง

อายุ
(ปี )
33

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาโท MSC. Operating Management in
Engineering(OME) University of Strathclyde,
Scotland
- MBA In Finance, Coventry University, UK
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบัน SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัตรประจําตัวประชาชน
3100601048214

หลักสู ตร IOD
- Director Certification Program (DCP) 211/2015

- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

หลักสู ตรอืน่
- หลักสู ตร "สุ ดยอดผูป้ ระกอบการยุคใหม่เพื่อ
สังคม สําหรับผูบ้ ริ หารรุ่ นที่ 2" (Super
Entrepreneur for Society SEP-S2) ของสถาบัน
นักลงทุนรุ่ นใหม่
- หลักสู ตรการบริ หารความมัง่ คัง่ สําหรับผูน้ าํ ยุค
ใหม่ รุ่ นที่ 3 (Wep3 Tisco)
- หลักสู ตรพัฒนาผูน้ าํ วิศวกรรุ่ นใหม่ รุ่ นที่ 2
(YPF) สภาวิศวกรและสมาคมวิศวกรที่ปรึ กษาฯ

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

2.38

บุตรคุณณรงค์
ทัศนนิพนั ธ์

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2555-2558

วิศวกรโครงการ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

2558-ปัจจุบนั

กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ใหญ่

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน)

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 101
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558

ชื่ อ-สกุล
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์
-ประธานกรรมการ
-กรรมการ
บัตรประจําตัวประชาชน
3101203303941
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุ ด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

69

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia
Politica,
Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic
Integration),
Universite de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y
Economica,
Universidad Complutense de Madrid, Spain
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตร IOD
- Chairman Role in Building Independence
across the Board

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2542 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ

2556-ปัจจุบนั

รองศาสตราจารย์ (ระดับ
9) ประจําคณะรัฐศาสตร์
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

2547 - 2555

หลักสู ตรอืน่
2550 – ปั จจุบนั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall
บริ ษทั ศุภาลัย จํากัด
(มหาขน)
บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้ง
แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ลีพฒั นาผลิตภัณฑ์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพธนาคม
จํากัด
บริ ษทั ไทยฮั้วยางพารา
จํากัด(มหาชน)*

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 102
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล
นายศิวะ แสงมณี
-กรรมการ
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บัตรประจําตัวประชาชน
3100200953641
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

70

- ปริ ญญาโท พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐ
ประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
หลักสู ตร IOD
- Director Certification Program
รุ่ นที่ 97/2007
- Advance Audit Committee Program (AACP)
18/2015
หลักสู ตรอืน่
- หลักสู ตร ภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง รุ่ นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตรนักบริ หารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

ไม่มี

ไม่มี

2556 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 103
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558

ชื่ อ-สกุล
นายสมควร วัฒกีกลุ
-กรรมการ
-กรรมการตรวจสอบ
บัตรประจําตัวประชาชน
3100200821508
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุ ด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร

76

- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย

ไม่มี

ไม่มี

หลักสู ตร IOD
- Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 21/2004
- Director Certification Program
รุ่ นที่ 96/2007
หลักสู ตรอืน่
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2554 -ปั จจุบนั

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

บริ ษทั ซี เค พาว
เวอร์ จํากัด
(มหาชน) พลังงาน
และสาธารณูปโภค

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 104
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558

ชื่ อ-สกุล
นายสมควร มูสิกอินทร์
-กรรมการ
-กรรมการตรวจสอบ
บัตรประจําตัวประชาชน
3100904943490
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้ง
ล่าสุ ด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร IOD
- Director Accreditation Program
รุ่ นที่ 21/2004
- Director Certification Program
รุ่ นที่ 97/2007
หลักสู ตออื่น
- The UK Experience on Implementing the
Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, กลต. และสภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2514- ปั จจุบนั

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

-

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 105
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล
นายลอยเลื่อน บุนนาค
-กรรมการ
-กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2535- ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ไพบูลย์สมบัติ
จํากัด /ให้เช่าและการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ขนส่ งนํ้ามันทาง
ท่อ จํากัด / ให้บริ การ
ขนส่ งนํ้ามัน

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

หลักสูตร IOD
- Director Certification Program รุ่ นที่ 92/2007
บัตรประจําตัวประชาชน
3100503847813
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

หลักสูตรอืน่

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 106
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร

นายเอนก ศรี ทบั ทิม
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริ ษทั

59

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

0.01

ไม่มี

บัตรประจําตัวประชาชน
5110199035768
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่บริ หาร
ครั้งแรก 18 มีนาคม 2547

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร IOD
- Company Secretary Program
- หลักสูตร Executive Director Program รุ่ นที่ 10
- หลักสูตร Professional CFO รุ่ น 10 สภาวิชาชีพ
บัญชี
หลักสูตรอืน่
- หลักสูตร ครู สมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่ นที่
30
- หลักสู ตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
รุ่ นที่ 1 (พระพรหม)
- The UK Experience on Implementing the
Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, กลต. และสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2546 – 2554

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายอํานวยการ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

2554 – ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) /

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 107
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล
นายกมล อยูย่ นื พัฒนา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายโครงสร้าง
บัตรประจําตัวประชาชน
3329900273488
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่บริ หาร
ครั้งแรก 18 มีนาคม 2547

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรอืน่
- หลักสูตรครู สมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่ นที่
30
- หลักสูตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
รุ่ นที่ 1 (พระพรหม)
- หลักสูตรสมาธิช้ นั สูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ
รุ่ นที่ 2

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2542 - ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายโครงสร้าง

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 108
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล
นายสมศักดิ์ ธวัชพงศ์ธร
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายจัดซื้ อ
บัตรประจําตัวประชาชน
3101500373382
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่บริ หาร
ครั้งแรก 3 ตุลาคม 2554

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร

60

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2547 – 2554

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน และ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

2554 – ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายจัดซื้ อ

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตรอืน่
- หลักสู ตร ครู สมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่ น
ที่ 29 (สันติสุข)
- หลักสู ตรอุตมสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
รุ่ นที่ 1 (พระพรหม)
- หลักสู ตรสมาธิช้ นั สู ง สถาบันพลังจิตตานุภาพ
รุ่ นที่ 1 (พญาราชสี ห์)
- หลักสู ตรสมาธิช้ นั สู ง สถาบันพลังจิตตานุภาพ
รุ่ นที่ 2 (พญาฉันทหันต์)
- หลักสู ตรอาจาริ ยสาสมาธิ รุ่ นที่ 8

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 109
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
ชื่ อ-สกุล

อายุ
(ปี )

นายธวัช ผุดผ่อง
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายงานซ่อมบํารุ ง

53

บัตรประจําตัวประชาชน
3100400286282
-วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่บริ หาร
ครั้งแรก 18 มีนาคม 2556

คุณวุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร

0.0037

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั / ประเภทธุรกิจ
2547 – 2556

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายซ่อม
บํารุ ง

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน) /ให้บริ การ
เสาเข็มเจาะและงาน
กําแพงกันดินประเภท
Diaphragm Wall

2556-ปัจจุบนั

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ าย
งานซ่อมบํารุ ง

บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด
(มหาชน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขต
เทเวศร์ (ปัจจุบนั เป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล)

