
ประวัตคิณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
หลังจากที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ – นามสกุล  นายสมควร มสูกิอินทร์ 

อายุ   64  ปี  

สัญชาต ิ  ไทย 

การศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูร IOD 

-  Director Accreditation Program รุ่นท่ี 21/2004 

-  Director Certification Program รุ่นท่ี 97/2007 

  ประสบการณ์  สํานกังาน เอส จี วี – ณ ถลาง / สํานกังานตรวจสอบบญัชี 

โรงแรมโอเรียนเตล็ 

บริษัท ลเูซน่ เทคโนโลยี่ส์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จํากดั / ผลติอปุกรณ์

โทรคมนาคม 

บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) / ให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกําแพงกนัดนิ

ประเภท Diaphragm Wall 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

  การถือหุ้น บมจ. ซีฟโก้ - 

  ข้อพพิาททางกฎหมาย - 

  หมายเหตุ  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 ทกุครัง้ 

   

  

 

 

 

 

 

 



ประวัตคิณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 
หลังจากที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 
ช่ือ – นามสกุล  นายณรงค์   ทศันนิพนัธ์ 

อายุ   65  ปี  

สัญชาต ิ  ไทย 

 การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, 

Philippines 

 นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 ประกาศนียบตัรวิทยาลยัการตลาดทนุ (รุ่น 12) 

 หลกัสตูร IOD  

- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 15/2004 

- Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2007 

- Finance for Non – Finance Directors 

- Role of the Compensation Committee Program รุ่นท่ี 3/2007 

- Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2008 

- Successful Formulation & Execution the Strategy รุ่นท่ี 3/2009  

ประสบการณ์ อดีตกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นิคมอุตสาหกรรม    

พ.ค. – ต.ค. 2551 

มีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิศวกรรมปฐพี, วิศวกรรมโยธา, เสาเข็ม

เจาะและกําแพงกนัดนิมากวา่ 30 ปี 

เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน  - รองประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

- นายกสมาคมศษิย์เก่าสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

- กรรมการสภาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

  การถือหุ้น บมจ. ซีฟโก้ 16,492,000 หุ้น  

   

 



 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 1. เป็นโจทก์ในคดีอาญาฟ้องเท็จและหมิ่นประมาท อยู ่3 คดี 

  2. เป็นโจทก์ในคดีคุ้มครองผู้บริโภคท่ีศาลแพง่ 1 คดี 

  3. เป็นจําเลยคดีแพง่ ในศาลอทุรณ์ 1 คดี 

  หมายเหตุ  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 ทกุครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ประวัตคิณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้กลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

หลังจากที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 
 ช่ือ – นามสกุล Mr. Zaw Zaw Aye 

 อายุ 51  ปี  

สัญชาต ิ พม่า 

การศึกษา M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of 

Technology, Thailand 

ประสบการณ์  April 2007 – Present : Executive Vice President, Seafco PCL, 

 April 2007 to Sept 2004 – March 2007 : Senior Vice President, 

Seafco PCL 

 August 1999 to September 2004 : Project Manager, Seafco 

PCL 

 August 1997 – August 1999 : Design Coordination Manager, 

Joint Ventre BCKT, (Main Contractor for Construction of the 

First Subway by EPB Tunneling in Bangkok)  

 March 2006, July 1997: Senior Engineer, Thai Bauer Co.,Ltd. 

Bangkok,Thailand 

 April 2006, July 1997: Geotechnical Engineer, Thai Bauer 

Co.,Ltd. Bangkok,Thailand 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 

 เร่ิมงานกับบริษัทฯ  ตัง้แต ่ปี 2542  

   การถือหุ้น บมจ. ซีฟโก้ - 

   ข้อพพิาททางกฎหมาย - 

   หมายเหตุ  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 ทกุครัง้ 


