
ประวัติคณะกรรมการที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
หลังจากที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ – นามสกุล  นายสมควร วฒักีกุล 

อายุ   72  ป  

สัญชาต ิ  ไทย 
 
การศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร  สถาบัน เทคโนโลยีแหงเอเซีย 

Advanced Management Program Harvard Business School 

Certificate National Defense College   

   Director Accreditation program รุนที่ 21/2004 หลักสูตร IOD 

Director Certification program รุนที่ 96/2007 หลักสูตร IOD 

   

ประสบการณ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

   การปโตเลียมแหงประเทศไทย 

   บริษัทในเครือ ทมี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร่ิง แอนด แมเนจเมนท จํากัด 

   บริษัทในเครือ ช. การชาง 
 
ตําแหนงปจจบุัน กรรมการ  

   บริษัท เซาทอีสท เอเซีย เอนเนอรจี จํากัด 

   กรรมการ 

   บริษัท ไฟฟาน้ํางึม 2 จํากัด 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และ

กําหนดคาตอบแทน 

   บริษัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) 

   การถือหุน บมจ. ซีฟโก - 

   ขอพิพาททางกฎหมาย - 

   หมายเหต ุ  -  เขารวมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2553 ทุกครั้ง 



ประวัติคณะกรรมการที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
หลังจากที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
ชื่อ – นามสกุล  นายเผด็จ รุจิขจรเดช 

อายุ  55  ป  

สัญชาต ิ  ไทย 

การศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    Director Accreditation Program รุนที่ 14/2004 หลักสูตร IOD 

            Director Certification program รุนที่ 91/2007 หลักสูตร IOD 

   ประสบการณ  มีความรูความสามารถทางดานงานเสาเข็มเจาะและ 

กําแพงกันดินมากวา 30 ป  

   ตําแหนงปจจบุัน กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานเสาเข็มเจาะและกําแพงกันดิน 

บริษัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) 

   การถือหุน บมจ. ซีฟโก 500 หุน (ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554) 

   ขอพิพาททางกฎหมาย - 

   หมายเหต ุ  -  เขารวมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2553 ทุกครั้ง 

 

 

 

 

   



ประวัติคณะกรรมการที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
หลังจากที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 
           ชื่อ – นามสกุล  นายกมล สิงหโตแกว 

อายุ  49  ป  

สัญชาต ิ  ไทย 

การศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 Director Accreditation Program รุนที่ 14/2004 หลักสูตร IOD 

Director Certification program รุนที่ 91/2007 หลักสูตร IOD 

   ประสบการณ  มีความรูความสามารถทางดานงานเสาเข็มเจาะและ 

กําแพงกันดินมากวา 25 ป  

   ตําแหนงปจจบุัน กรรมการ  

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ ฝายงานโครงการพิเศษ 

บริษัท ซีฟโก จาํกัด (มหาชน) 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   การถือหุน บมจ. ซีฟโก -   (ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2554) 

   ขอพิพาททางกฎหมาย - 

   หมายเหต ุ  -  เขารวมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2553 ทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 



ประวัติคณะกรรมการที่เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังแทนกรรมการทีล่าออก 
 

 ชื่อ – นามสกุล Mr. Zaw Zaw Aye 

 อายุ 47  ป  

สัญชาต ิ พมา 

การศึกษา M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of 

Technology, Thailand 

ประสบการณ  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 

 ตําแหนงปจจบุัน ผูชวยผูจัดการใหญ 

 เริ่มงานกับบริษัทฯ  ตั้งแต ป 2542  

   การถือหุน บมจ. ซีฟโก - 

   ขอพิพาททางกฎหมาย - 

   หมายเหต ุ  -   

 


