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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
ของ 

บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 
ถนนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. ดร.ณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
3. Mr. Zaw Zaw Aye    กรรมการ 
4. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
5. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการ 
6. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการ 
7. นายณฐัฐพนัธ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
8. นายณฐัฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการ 
9. นายศิวะ  แสงมณี   กรรมการอิสระ 
10. นายสมควร  วฒักีกลุ   กรรมการอิสระ 
11. นายสมควร  มูสิกอินทร์  กรรมการอิสระ 
12. นายลอยเล่ือน   บุนนาค   กรรมการอิสระ 

 *กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 12 ท่าน โดยคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด 
 
คณะเจ้าหน้าทีผู่้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ณรงค ์  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. Mr. Zaw Zaw Aye    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบติัการ 2 
3. นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
4. นายกมล  สิงห์โตแกว้  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและ 
   ลูกคา้สัมพนัธ์ภายในประเทศ 
5. นายเผดจ็  รุจิขจรเดช  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเขม็เจาะ 
      และกาํแพงกนัดินและงานวิศวกรรมปฐพีอ่ืน 
6.      นายณฐัฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศ 
7.      นายณฐัฐพล  ทศันนิพนัธ์  กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานวิศวกรรม 
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8.     นายเอนก  ศรีทบัทิม   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานบญัชีและการเงิน 
และเลขานุการบริษทั 

9.     นายกมล  อยูย่นืพฒันา  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานโครงสร้าง 
10.   นายสมศกัด์ิ  ธวชัพงศธ์ร  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานจดัซ้ือ 
11.   นายธวชั  ผดุผอ่ง   ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายงานซ่อมบาํรุง 

 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จํากัด 

1. นายธนากร ฝักใฝ่ผล  
 

สักขีพยานตวัแทนนับคะแนนจากบริษัท บัญชีกิจ จาํกัด 
 1.      น.ส.ณฎัฐ์รมณ วรธนธรรม  

 
เร่ิมประชุม นางสาวกุสุมา เจ๊ะเซน โฆษกในท่ีประชุมไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 

ท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมในคร้ังน้ี และมอบใหน้ายเอนก ศรีทบัทิม เลขานุการบริษทัเป็นผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้ถลงต่อท่ี
ประชุมวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ินจาํนวน 406,645,092 หุน้ คิดเป็น 66.52%  ของจาํนวน
หุ้นทั้ งหมดท่ีออกจําหน่าย แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง จํานวน  103,032,938 หุ้น  คิดเป็น  16.85% และมอบฉันทะ จํานวน 
303,612,154 หุ้น คิดเป็น 49.66%  จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมรวม 573 ท่าน (ผูถื้อหุ้นของบริษทัรวม 6,058 ราย ถือหุ้นรวมทั้ งส้ิน 
611,330,016 หุ้น) ครบองคป์ระชุม และในระหว่างการประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมเป็นจาํนวนรวมเป็น 406,862,292 หุ้น 
คิดเป็น 66.55% ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด แบ่งเป็นมาดว้ยตนเอง จาํนวน 103,249,738 หุน้ คิดเป็น 16.89% และมอบฉนัทะ จาํนวน 
303,612,554  หุน้ คิดเป็น 49.66% จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 578  ท่าน 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมดงัเอกสารแนบท่ีมี
อยูใ่นหนังสือเล่มน้ี และไดป้ระกาศใน website ของบริษทัเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเขา้มาเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ แต่ไม่มีขอ้เสนอจากท่านผูถื้อหุ้นแต่อยา่งไรก่อนเขา้ประชุมในวนัน้ี  ผู ้
ถือหุน้และผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะตอ้งลงทะเบียนและรับบตัรลงคะแนนเพ่ือลงมติในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี 

ก่อนเขา้วาระการประชุมเลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเพ่ือลงมติรับรองหรืออนุมติัในวาระต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. การลงคะแนนเสียง 1 หุน้มีสิทธิลงคะแนนได ้1 คะแนน 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละท่าน หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงท่ีเท่าจาํนวนหุ้นท่ีท่านถือหรือไดรั้บมอบ

ฉนัทะ สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง และไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่านมีสิทธิลงคะแนนได้
เท่าจาํนวนหุน้ของท่านรวมกบัจาํนวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

3. การแกไ้ขคาํผิดผูเ้ชา้ประชุมสามารถแกไ้ขได ้โดยการขีดฆ่าคาํผิดแลว้แกไ้ขใหม่และลงช่ือกาํกบัจุดท่ีแกไ้ข
ทุกท่ี 

4. เม่ือลงมติในแต่ละวาระแลว้กรุณาลงช่ือในใบลงคะแนนทุกคร้ัง 



3 
 

5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบท่านใดเห็นคดัคา้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ให้ลงมติในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีท่านไดรั้บตอนลงทะเบียนแลว้ยกมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจะมารับบตัรเพื่อ
นาํไปรวมคะแนนเสียง 

6. ส่วนในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดเห็นชอบตามมติท่ีเสนอ กรุณาลงคะแนนเสียงแลว้นาํไป
ส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัการประชุมแลว้ท่ีหนา้หอ้งประชุมน้ี 

เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนเสียงจะเป็นเจา้หนา้ท่ีของบริษทั วาระใดไม่มีผูค้ดัคา้น ไม่เห็นดว้ยและไม่มีผูง้ดออกเสียงใหถื้อวา่
วาระนั้นไดรั้บการรับรอง หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัทจ์ากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

หลงัจากนั้นท่ีประชุมไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 

เลขานุการบริษทัแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2560 ท่ีไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั
(มหาชน) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 144 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ีอยูใ่นหน้า  9-13) จึง
ขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการ
รับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  ในท่ีประชุมไม่มีการซกัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560  เม่ือวนัท่ี  24 ตุลาคม 

2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ %  ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 406,769,810 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง 282 - 
4. บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจําปี 2560 
   เลขานุการบริษัทฯ รายงานแทนดร.ณรงค์ ทัศนนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ต่อท่ี

ประชุมเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 โดยรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 1. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัของปี 2560 เท่ากบั 1,818.24 ลา้นบาท ในปี 

2559 เท่ากบั 1,863.30 ลา้นบาท ลดลง 45.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42  
 2. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของปี 2560 เท่ากบั 148.50 

ลา้นบาท ในปี 2559 เท่ากบั 137.04 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36  
 3. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินของปี 2560 เท่ากบั 17.72 ลา้นบาท ใน

ปี 2559 เท่ากบั 16.33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.51 
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 4. ในงบการเงินรวมบริษทัฯ มีผลกาํไรเบ็ดเสร็จของส่วนผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ในปี 2560 
เท่ากบั 210.87 ลา้นบาท ในปี 2559 เท่ากบั 156.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 54.80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
35.11 

   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด  วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
   นายเอนก ศรีทบัทิม ไดช้ี้แจงงบการเงินต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสําเนาแสดง

ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นแบบ
แผน่ CD พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ สาํหรับงบการเงินประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชี โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีอนุญาต ทะเบียน
เลขท่ี 2982 จากบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด ได้ให้ความเห็นแบบไม่มี
เง่ือนไขและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
หลกับญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (ตามรายละเอียด
ในเอกสารรายงานประจาํปี 2560 หนา้ท่ี 82-128) โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี  

 
  2560 2559 2558 

ผลการดาํเนินงาน ล้านบาท    
รายไดร้วม   1,874 1,878 1,881
รายไดจ้ากการรับจา้ง  1,818 1,863 1,856 
กาํไรขั้นตน้  337 325 309 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 211 155 152 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 208 153 150

ฐานะการเงนิ ล้านบาท    
สินทรัพยร์วม 2,466 1,884 1,807 
หน้ีสินรวม 1,270 816 814 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,196 1,068 993 

อัตราส่วนทางการเงนิ    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  เท่า 1.06 0.76 0.82
อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 18 17 17 
อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 12 8 8 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  (%) 8 10 10 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  (%) 18 14 15 
Net Gearing  0.19 0.24 0.20 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้  บาท 0.35 0.51 0.50 
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อัตราส่วนทางการเงนิ (ต่อ)  2560 2559 2558 
ราคาตามบญัชีต่อหุน้  บาท 1.96 3.49 3.25 
ปันผลต่อหุน้ บาท/หุน้ 0.175 0.26 0.25 

   ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
  ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุด ณ  วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ %  ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 406,800,092 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4. บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2560 
  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหัก

ภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติ
ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ อาจกาํหนดใหมี้การจ่ายปันผลในอตัรานอ้ยกวา่
อตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได  ้หากบริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนําเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวไปใช้เพ่ือ
ขยายการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 2560 2559 
1. กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 211,959,260.58 158,008,050.00 
2.จาํนวนหุน้ (หุน้) 611,330,016 305,665,008 
3. มูลค่าท่ีตราไว(้บาท/หุน้) 0.50 1.00 
4.อตัราจ่ายเงินปันผล   
4.1 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.125 0.26 
4.2 หุน้ปันผล (บาท) 
        รวม 

0.050 
0.175 

- 
0.26 

5.จาํนวนเงินปันผลจ่าย(บาท) 106,982,752.80 79,472,902.08 
6. ร้อยละต่อกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 50.47 50.29 

ทั้งน้ี ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะของบริษทัมีกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่รวมเป็น
จํานวนเงิน  211 .96   ล้านบาท  ซ่ึ งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  ดังนั้ น
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
การดาํเนินงานตามปกติของบริษทั จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยบริษทัฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
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1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นตํ่า ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ รวมกาํไรสะสมท่ีไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย
แลว้ 30,566,626.30 บาท   

2. จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 ดงัน้ี 
   บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.175 บาท โดย 

(1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท ดงันั้นจึงจะจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดเพ่ิมอีกในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสดในอตัราหุน้ละ 0.125  บาท 

(2) จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50  
บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.050 
บาท 

  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นหรือ Record Date (RD) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงมติในวาระน้ี
ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 สอบถามวา่ เหตุใดบริษทัจึงจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุน้ปันผล 
 
 สาเหตุท่ีบริษทัฯจ่ายปันผล เป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผลนั้น เน่ืองจากในปีน้ีมี Backlog สูงถึง 

3,000 ลา้นบาท จึงจาํเป็นท่ีตอ้งกนัเงินสดไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทั 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560  

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ %  ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 406,800,092 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
    ตามท่ีมีการพิจารณาอนุมติัจ่ายปันผลประจาํปี 2560 เป็นหุ้นปันผลในอตัรา  10 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จาํนวน 61,133,002  หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 611,330,016 หุ้น เป็นทุนจด
ทะเบียนทั้งส้ิน 672,463,018 หุน้ โดยออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมจาํนวน 61,133,002 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

   ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

นายอนนัตศิลป์ ราษฏร์เหนือ 
ผูถื้อหุน้ 
นายเอนก ศรีทบัทิม 
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                                                      ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ดว้ยคะแนนเสียง

ดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ %  ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 406,800,092 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 
    เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เป็นดงัน้ี 

    ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 336,231,509  บาท   
    (สามร้อยสามสิบหกลา้นสองแสนสามหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยเกา้บาทถว้น) 
     แบ่งออกเป็น 672,463,018 หุน้   
    (หกร้อยเจด็สิบสองลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสามพนัสิบแปดหุน้) 
     มูลค่าหุน้ละ              0.50 บาท  (หา้สิบสตางค)์ 
     
    โดยแบ่งออกเป็น 
     หุน้สามญั 672,463,018 หุน้     
    (หกร้อยเจด็สิบสองลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสามพนัสิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ            -ไม่มี-  หุน้   (-) 
 
    ทั้งน้ีใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อาํนาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยคาํหรือดาํเนินการ
ใด ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน  

    ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

                                                   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ %  ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 406,800,092 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
    จากท่ีบริษทัไดมี้มติเร่ืองการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นตาม

วาระท่ี 4 บริษทัจะตอ้งจดัสรรหุ้นสามญัรองรับการจ่ายหุน้ปันผล คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 61,133,002 หุน้เพ่ือรองรับการจ่าย
หุน้ปันผล  

  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

                                                      ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ %  ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 406,800,092 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่8 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ ซ่ึงอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2561 น้ี กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  1. นายสมควร มูสิกอินทร์ 
  2. นายลอยเล่ือน บุนนาค  
  3. ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 
  4. Mr. Zaw Zaw Aye 
  จากการท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้แต่งตั้ งเป็น

กรรมการล่วงหนา้นั้น ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการสรรหา
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และกาํหนดค่าตอบแทนไม่รวมคณะกรรมการท่ีเสนอช่ือพิจารณาได้มีมติเห็นควรเสนอให้
กรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่ง ตามวาระดงักล่าวให้กลบัดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง เน่ืองดว้ยบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัก่อ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีให้มีผลตั้ งแต่วนัถดัจากวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  เป็นตน้ไป  ผูถื้อหุ้นสมควรเลือกกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งพิจารณาเป็นรายบุคคล และตอ้งไดรั้บ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

  ก่อนการลงคะแนนเสียงกรรมการทั้ง 4 ท่านไดอ้อกจากห้องประชุม เพ่ือเป็นการแสดง
ไม่ให้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการลงคะแนนเสียง และเม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึง
กลบัเขา้หอ้งประชุมต่อไป 

 สอบถามวา่  บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 
ปีอยา่งไร  ซ่ึงนายสมควร มูสิกอินทร์ ดาํรงตาํแหน่งน้ีมากกวา่ 9 ปี 

 
 
 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ไดก้าํหนดไวว้า่กรรมการอิสระควรดาํรงตาํแหน่งไม่

เกินกวา่ 9 ปี แต่นายสมควร มูสิกอินทร์ เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี และความรู้ดา้นบญัชีการก่อสร้าง
เป็นอยา่งดี ทั้งน้ีบริษทัไดส้รรหาผูท่ี้เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระแต่ยงัสรรหาไม่ได ้
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอนายสมควร มูสิกอินทร์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ลาํดบัดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  นายสมควร มูสิกอินทร์ 397,089,810 98 9,749,482 2 - - - - 

2.  นายลอยเล่ือน บุนนาค 406,839,292 100 - - - - - - 

3.  ดร.ณรงค ์ทศันนิพนัธ์ 359,940,170 88 - - 46,899,122 12 - - 

4. Mr. Zaw Zaw Aye 403,242,370 99 3,517,300 1 79,622 - - - 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและการทาํงานของกรรมการ โดยไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 

น.ส.สุนี เหล่ารัตนเวช 
ผูรั้บมอบฉนัทะสมาคม 
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

นายเอนก ศรีทบัทิม 
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ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ
จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบและนาํเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งคาํนึงให้สอดคลอ้ง
กบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ โดยอตัราท่ีจ่ายค่าตอบแทนเทียบกบับริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ
จูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้

 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูพิ้จารณาและกาํหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารในฐานะผูบ้ริหารดว้ย โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบักรรมการ 

2. ประเภทค่าตอบแทน ควรประกอบดว้ย 3 ส่วน 
2.1 ค่าเบ้ียประชุม เพ่ือสะทอ้นการทาํงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบติั

หนา้ท่ีโดยการเขา้ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ 
2.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน เพ่ือสะทอ้นถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ 
2.3 ค่าตอบแทนโบนสั โดยข้ึนกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  
3.   วธีิการจ่ายค่าตอบแทน 
3.1 ค่าเบ้ียประชุม ให้จ่ายกบักรรมการและกรรมการเฉพาะดา้นทุกท่านท่ีเขา้ประชุม(ทั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการเฉพาะดา้น) 
3.2 ค่าตอบแทนประจาํเดือน ให้จ่ายเป็นประจาํเดือนสําหรับกรรมการอิสระ ยกเวน้

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3.3 ค่าตอบแทนโบนสั ให้จ่ายเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยกรณี

จ่ายใหก้บักรรมการอิสระเท่านั้น ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสัตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั

เหมือนกบัพนกังานของบริษทัในตาํแหน่งต่างๆ 
โดยกาํหนดค่าตอบแทนกรรมกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการในปี 2561 ในอตัรา

เดียวกนักบัปี 2560  ดงัน้ี  
ค่าตอบแทนกรรมการ  2559 2560 2561 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน     
1.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อเดือน 65,000 65,000 65,000 
1.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อเดือน 50,000 50,000 50,000 
1.3 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของ

บริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 
 - - - 

2. ค่าเบีย้ประชุม     
2.1 กรรมการบริษทั(คนละ) ต่อคร้ัง 5,000 5,000 5,000 
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ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)  2559 2560 2561 
3. โบนัส     
3.1 ประธานกรรมการบริษทั ต่อปี 65,000 65,000 130,000 
3.2 กรรมการอิสระ(คนละ) ต่อปี 50,000 50,000 100,000 

   มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
                                                   ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่10  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2561 
  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชี

จากบริษทัอ่ืน เพ่ือเสนอเขา้มาตรวจสอบบญัชีของบริษทัในปี 2561 ซ่ึงมีผูเ้สนอเขา้มาให้บริการ
ดา้นการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 รายดงัน้ี   

  1. บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
  2. บริษทั บญัชีกิจ จาํกดั 
  3. บริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จาํกดั 
  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินของบริษทัเป็นเวลา 5 ปี

ติดต่อกนั และเพ่ือให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบได้
ไดพิ้จารณาถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คาํปรึกษาในมาตรฐาน
การบญัชีและการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา รวมถึงอตัราค่าสอบบญัชีแลว้ และมีมติใหน้าํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานําเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  เพ่ือแต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2561 ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั บญัชีกิจ จาํกดั ตามรายช่ือผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขทะเบียน จาํนวนปีท่ีสอบบญัชีใหบ้ริษทั 

- นายพรชยั กิตติปัญญางาม 2778 - 
หรือ  - นางสุวนีย ์กิตติปัญญางาม 2899 - 
หรือ  - นายธนากร ฝักใฝ่ผล  4879 - 

 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ %  ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 406,839,292 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
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ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทั
ย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 
2.  กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

บริษัท 
ค่าตอบแทน  
ปี 2560 

ค่าตอบแทน  
ปี 2561 

เพิม่ขึน้
(ลดลง) 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 1,585,000 1,650,000 65,000 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 95,000 90,000 (5,000) 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 300,000 300,000 - 
             รวมค่าสอบบัญชี 1,980,000 2,040,000 60,000 
ค่าบริการอ่ืน - - - 
             รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,980,000 2,040,000 60,000 

  ซ่ึงมติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
                                                     ในท่ีประชุมไม่มีผูซ้กัถามใดๆ 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรับ

ปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆถ้ามี 
  ประธานกล่าวว่า เห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงประสงค์จะให้มีการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการกาํหนดใว ้   
 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนเขา้พิจารณาเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้สียสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
  
 
 
 

มตทิี่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ %  ของจํานวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง) 
1.  เห็นดว้ย 406,862,292 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - - 
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ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 10.30 น. 

 
 
 

 
  ลงช่ือ ................................................................ ประธานท่ีประชุม 
     (รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์) 
 

 
 

  ลงช่ือ ................................................................ ผูบ้นัทึกการประชุม 
            (นายเอนก ศรีทบัทิม) 
 


