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บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 44 

    
 
เวลาและสถานที ่
 
 ประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอาคาร กสท โทรคมนาคม ช้ัน 30 
เลขท่ี 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

 กอนเริ่มการประชุม นางสาวจันทรจิรา กองทองสมุทร เลขานุการบริษัท ไดแจงใหผูถือหุนทราบถึง
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตวาระ ดังน้ี 
 

1. ผูถือหุนหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีมีหรือท่ีไดรับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุนตอหนึ่ง
เสียง 

 

2. เมื่อเสนอใหท่ีประชุมลงมติในแตละวาระ หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรอืมคีวามเห็นเปน
ประการอื่น เจาหนาท่ีของบริษัทจะขอรับใบออกเสียงลงคะแนนท่ีแจกใหผูถือหุนไวกอนแลว จาก 
ผูถือหุนท่ียกมอื สวนผูถอืหุนท่ีไมไดยกมือใหถือวาเห็นดวยกับมติตามท่ีเสนอ โดยถอืหนึ่งหุนเปน
หนึ่งเสียง ท้ังน้ี ในวาระการประชุมท่ีมีการขอใหออกเสยีงลงคะแนน จะแจงผลใหผูเขาประชุมทราบ
หลังจากนับคะแนนเสร็จ 

 

สําหรับกรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
ท่ีผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะท่ีผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัท 
ในตอนลงทะเบียนเปนคะแนนเสียงท่ีใชนับเปนมติท่ีประชุม 

 

3. ผูถือหุนหรือผูรบัมอบฉันทะเริ่มเขารวมการประชุมต้ังแตระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ต้ังแตวาระน้ันเปนตนไป  

 

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีมีบัตรลงคะแนนจะไมอยูในหองประชุมระหวางการประชุมในระเบียบวาระใด 
เพื่อเปนการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน และมอบใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท เพื่อเจาหนาท่ีจะไดนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนมา
รวมนับคะแนนให เม่ือถึงระเบียบวาระนั้นๆ 

 

 ท้ังน้ี บริษัทไดแจงตอผูถือหุนใหทราบวา กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุน ขอใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ สวนกรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท
คนหน่ึงคนใดหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะใหเปนไปตามท่ีผูถือหุนระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ 
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 ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอ
คําถามขอใหยกมือ และเมื่อประธานท่ีประชุมอนุญาตแลว ขอใหแถลงตอท่ีประชุมกอนดวยวาเปนผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะ และแจงช่ือ – นามสกุล หลังจากน้ันจึงเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม โดยถาเปนความคิดเห็นหรือ
คําถามท่ีไมตรงกับระเบียบวาระน้ันๆ ประธานฯท่ีประชุมจะขอใหเสนอหรือสอบถามใหมในชวงของการพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 7 ซึ่งเปนวาระพิจารณาอื่นๆ 
 

เร่ิมการประชุม 
 

 พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ เปนประธานฯท่ีประชุม ประธานฯไดแถลงตอท่ี
ประชุมวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง และดวยการรับมอบฉันทะเปนจํานวน แปดสิบเกา (89) ราย ถือ
หุนรวมกันเปนจํานวนท้ังส้ิน หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลานหาแสนเกาหม่ืนสี่พันหารอยเกาสิบเกา (172,594,599) หุน 
คิดเปนรอยละ หกสิบสามจุดเกาสอง (63.92%) ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีอยู 270,000,000 หุน และครบเปนองค
ประชุมตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทแลว และประธานฯไดแถลงตอไปวา การประชุมครั้งน้ีมี
กรรมการ ผูบรหิาร ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายเขาประชุมอยางพรอมเพรียง ประธานฯจึงขอใหนายบุญยง 
ตันสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูกลาวแนะนํา 
 

  นายบุญยง ตันสกุล ไดกลาวแนะนํากรรมการ กรรมการบริหาร ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษา
กฎหมาย ดังน้ี 
 

บริษัทมีกรรมการ เขารวมประชุม 6 ทาน จากทั้งสิ้น 8 ทาน ประกอบดวย 
 

1. พลเรือเอก หมอมหลวง อัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายอุดม ชาติยานนท   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายคริสโตเฟอร จอหน คิง   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
      และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายพิพิธ พิชัยศรทัต   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
6. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

กรรมการบริหารที่เขารวมประชุม รวม 2 ทาน ประกอบดวย 
 

1. นายบุญยง ตันสกุล   กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
2. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ   กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
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สําหรับกรรมการ 2 ทาน ที่ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได คือ 
 

1. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน  กรรมการ 
2.  นายกาวิน จอหน วอรคเกอร  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาคาตอบแทน 

ผูบริหารเขารวมประชุม 3 ทาน คือ 
 

1. นายคณิศร นุชนาฏ   ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
2. นายสยาม อุฬารวงศ   ผูอํานวยการฝายสินเช่ือ 
3. นายโสภณ ผลวิไล   ท่ีปรึกษา 

 

ผูสอบบัญชี คือ 
 

 นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย คือ 
 

 นางเพียงเนตร สวัสดิพงษ จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก จํากัด 
 

 ประธานฯไดกลาวขอบคุณนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ และผูถือหุนทุกทานท่ีไดมาเขารวม
ประชุม จากนั้นประธานฯไดกลาวเปดการประชุม 
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 43 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2553 

 

ประธานฯไดขอใหท่ีประชุมพิจารณารายการการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 43 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 21 เมษายน 2553 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุม ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนงัสือ
เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 44 เพื่อพิจารณากอนหนาน้ีแลว 

 

จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรอง 
 

หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณา จึงมีมติเปนเอกฉันท ดังตอไปน้ี 
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มติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 43 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2553 
ดวยคะแนนเสียง 182,045,630 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม และใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและ 
งบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 

  
ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายละเอียดของ
รายงานประจําป พ.ศ. 2553 ซึ่งแสดงงบดุลและงบกําไรขาดทุน และไดนําสงใหแกผูถือหุนทุกทานทราบ
ลวงหนาแลว ซึ่งจากผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2553 บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนอยางเห็นไดชัด เมื่อ
เทียบกับป พ.ศ. 2552 โดยมีผลกําไรสุทธิรวมท้ังปเทากับ 89.4 ลานบาท มากกวาป 2552 ท่ีมีผลขาดทุน
สุทธิ 9.9 ลานบาท หลังจากท่ีไดมีการปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี และสงผลใหในปนี้บริษัทมีกําไรตอหุนหุนละ 0.33 บาท จากราคามูลคาหุนหุนละ 1 บาท ประธานฯ
จึงขอใหนายบุญยง ตันสกุล กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมรับทราบ 
 

นายบุญยง ตันสกุล ในฐานะกรรมการผูจัดการแถลงผลการดําเนินงานประจําปของบริษัทโดยบรรยาย
รายงาน และฉายภาพนิ่ง เพื่อช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท 
โดยมีวัตถุประสงคใหผูถือหุนเขาใจถึงผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และผลงานท่ีจะนําเสนอ ซึ่ง
สรุปไดดังตอไปนี้ 
 

การดําเนินงานในป 2553 
 

ในปท่ีผานมา บริษัทมียอดขายเพิ่มข้ึน โดยในรอบ 2-3 ปท่ีผานมา บริษัทไดปรับเปลี่ยนและควบคุมการ
ปลอยสินเช่ือ ทําใหบริษัทมีบัญชีลูกหนี้ท่ีดีข้ึน 
 

เนื่องจาก บริษัทตองใชบุคลากรเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทไดมุงสราง
ท้ังกําลังกาย และกําลังใจ เพ่ือใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะขับเคลื่อนองคกร โดยในปท่ีผานมาบริษัทไดมี
โครงการใหทีมงาน ผูบริหาร และหัวหนาหนวยงานตางๆ ฝกเทคนิคในการออกกําลงักายและ กําลังใจ
ไดแกการเดินท่ีสวนสาธารณะลุมพินีเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร ทําใหทีมงานทุกคนมีการปรับและพัฒนา
ตนเองเพ่ือความสําเร็จ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนท่ีทําใหบริษัทมีความม่ันใจวาในตนป 2553 ท่ีผานมา กําลังกาย 
และกําลังใจของทีมงานทุกคนท่ีผานการฝกและพัฒนามานั้นสามารถนํามาประยุกตใชกับการทําธุรกิจ 
และปรับกลยุทธเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจต้ังแตตนปท่ีผานมา 
 

หลังจากไดเตรยีมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจแลว ผลท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจท่ีเห็นไดชัดคือ 
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• สถิติการเก็บเงินจากลูกคาเพิ่มข้ึนสูงสุดในรอบ 9 ป 

• สามารถเสนอใหจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดเปนครั้งแรกในรอบ 5 ป 

• สามารถจําหนายเครื่องปรับอากาศไดมากถึง 20,000 เครื่อง ในปท่ีผานมา 
 

สัดสวนการจําหนายสินคาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงคือ สามารถจําหนายเครื่องปรับอากาศไดเพิ่มข้ึน โดย
ในป 2553 คิดเปนรอยละ 22.1 ของยอดจําหนายท้ังหมด ยอดขายสินคาตูเย็นคิดเปนรอยละ 21 ในขณะท่ี
ยอดจําหนายตูแชเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน 
 

หลักสําคัญของการดําเนินธุรกจิสินเช่ือหรอืธรุกิจการขายสินคาเงินผอนคือ บัญชีลูกหน้ีท่ีดี บริษัทจึงให
ความสําคัญในการพิจารณาบัญชีลูกหนี้ท่ีดี โดยมี 5 ดัชนีหลัก เปนสิ่งท่ีใชวัดประเมินผลงานดานธุรกิจ
สินเช่ือของบรษัิท ดังน้ี 
 

1. สัดสวนการเกบ็เงินจากบัญชีลูกคาเพิ่มข้ึน 
2. การบริหารยอดรวมเงินคางชําระท้ังหมดลดลง  
3. สัดสวนเงินคางชําระท้ังหมดตอบัญชีลูกหน้ีท้ังหมดลดลง  
4. บัญชีลูกหนี้ท่ีคางชําระตั้งแตงวดแรกลดลง ซึง่บัญชีลูกหน้ีท่ีคางชําระงวดแรกของบริษัทเหลือเพียง 62 

บัญชี จากเดิมประมาณ 5,000 บัญชี 
 5. สัดสวนการเกบ็เงินเกินคางวดปกติเพิ่มข้ึน 
 

สวนสัดสวนลกูหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดลดลง จากท่ีมีอยูเดิมประมาณรอยละ 30 เหลือเพียงรอยละ 7 ซึ่ง
เปาหมายของบริษัทจะพยายามใหลดลงใหเหลอืนอยกวารอยละ 5 

 

วิสัยทัศนป 2554 
 

เริ่มตนป 2554 บริษัทยังคงมุงเนนการเตรียมความพรอมท้ังกําลังกายและกําลังจิตใจใหกับทีมงาน โดยสาน
ตอจากป 2553 โดยบริษัทไดนําทีมงานเดินรอบฐานภูเขาทองจนถึงยอดภูเขาทอง เพื่อเตรียมความพรอมใน
การทํางานในป 2554 ซึ่งทีมงานทุกคนสามารถทําไดสําเร็จ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการมีความพรอมอยางเต็มท่ี 
 

นอกจากน้ียังแบงกลุมประเภทสินคาเปน 2 กลุมไดแก 
 

1. สินคาเชิงพาณิชย บริษัทมีเปาหมายการจําหนายสินคาเชิงพาณิชยใหไดรอยละ 40 สินคาเชิงพาณิชย 
ไดแก ตูแชแข็ง ตูแชเครื่องด่ืม ตูแชเบียร ซึ่งตูแชเบียรเปนสินคาใหมของบริษัทและ ตูเติมเงิน
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โทรศัพทมือถือออนไลน (Air Time Vending Machine (ATVM)) ซึ่งตูแชเบียรและตูเติมเงิน
โทรศัพทมือถือออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมาก 

 

2. สินคาครัวเรือน ซึ่งเปนสินคาท่ีมีการแขงขันสูงมากกวาสินคาเชิงพาณิชย บริษัทไดเนนสินคาใน
ครัวเรอืน ไดแก จักรเย็บผา ตูเย็น โทรทัศน เครื่องซักผา และพัดลม ซึ่งสินคาเหลาน้ีเปนสินคาหลัก
ของลูกคาเดิม โดยบริษัทไดพัฒนาปรับปรุงสินคาดังกลาวข้ึนเปนลําดับ เชน พัฒนาจักรเยบ็ผาเปน
จักรเย็บผากระเปาหิ้ว พัฒนาการขายสินคาพัดลมเปนเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนคุณภาพจอโทรทัศน
เปนจอ LCD เปลี่ยนระบบละลายนํ้าแข็งของตูเย็นเปนระบบละลายน้ําแข็งโดยอัตโนมัติ สนิคาเหลาน้ี
บริษัทไดเลือกเสนอขายสินคาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหกับลูกคา ซึ่ง
ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาท่ีซื้อสินคาบริษัทอยางตอเนื่องคือ จะผอนชําระสินคาช้ินอื่นตอไปหลังจาก
ผอนชําระสนิคาช้ินแรกครบถวนแลว 

 

นอกจากน้ีบริษัทไดเปดศูนยตนแบบของจักรเย็บผาท่ีศูนย Golden Place ถนนพระราม 9 โดยใหลูกคา
สามารถซ้ืออุปกรณเพ่ือทําและซ้ือช้ินงาน เชน ถุงผาสําหรบัใสโทรศัพทมือถือ กระเปา ถุงปกลายผา 
หรือวัสดุอื่นๆ โดยใชบริการจักรเย็บผาท่ีบริษัทเตรียมไวใหลูกคาเย็บสรางช้ินงานน้ันโดยไมเสีย
คาใชจาย ซึ่งไดรับความสนใจและตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี 
 

นอกจากน้ี บริษัทไดเปดศูนยจําหนายและติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพ่ิมข้ึนอีก 4 ศูนย คือ ศูนยลาดหญา 
ศูนยยานนาวา ศูนยพหลโยธิน และศูนยนครเข่ือนขันธ 
 

และเพ่ือเปนการเพิ่มยอดจําหนายสินคา บริษัทไดใชกลยุทธในการอบรมพัฒนาวิชาการขายและการ
บริการใหแกพนักงาน ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในขณะเดียวกันบริษัทไดสรางความตองการของ
ลูกคาใหเพิ่มข้ึน โดยไดมีการออกรานจําหนายสินคาเพ่ือกระตุนการขายและเพ่ิมกลุมเปาหมาย ซึ่ง
ขณะน้ีกลุมเปาหมายไดแก รานขายสินคา และใชสื่อโฆษณาในรูปแบบตางๆ รวมท้ังมีนโยบายเปลี่ยน
รูปแบบสินคาและเพ่ิมประเภทสินคา 
 

บริษัทไดสรางทีมงานเพ่ือขยายฐานลูกคาของบริษัท เชนการจําหนายสินคาตามโรงงาน รวมท้ังพยายาม
เพิ่มพันธมิตร เครือขายการจําหนายเพ่ิมข้ึนดวย 
 

อน่ึง บริษัทมีเปาหมายจะเปดสาขาใหมในป 2554 นี้ จํานวน 10 แหง ซึ่งคาใชจายเฉลี่ยสาขาละ 50,000 
บาท 
 

ขณะเดียวกัน บริษัทไดมีสวนรวมทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน ในเหตุการณน้ําทวมภาคใตท่ีผานมา 
บริษัทไดจัดทีมงานเพ่ือใหบริการซอมเครื่องใชไฟฟาใหกับผูประสบภัยน้ําทวม 
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หลังจากเสร็จสิ้นการช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัท ผูถือหุนไดมีการเสนอแนะ ซักถามและมีการตอบ
คําถามของผูถือหุน ดังน้ี 

 

• คุณสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ไดใหขอเสนอแนะวา ในกรณีท่ีลูกคาเปนลูกคาช้ันดี บริษัทควรพิจารณาให
รางวัลแกลูกคาและใหมีการถายรูประหวางผูบริหารของบรษัิทกับลูกคาเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจแก
ลูกคา และเสนอแนะใหใชคําท่ีเหมาะสมแกสินคาตูแชเครื่องด่ืมเปนวุน แทนการมุงเนนการแชเบียร
เทาน้ัน อีกท้ังไดเสนอแนะใหบริษัทพิจารณาเสนอใหเงินกูแกลูกคาช้ันดีหรือการขายสินคาใหแก
โรงเรียน เชนสนิคาจักรเย็บผา เพราะเปนกิจกรรมท่ีแปลกใหมสําหรับนักเรียนซึ่งอาจทําใหสินคาเปน
ท่ีรูจักและมีการซ้ือเปนของใชสวนตัวตอไป นอกจากน้ียังไดกลาวขอบคุณผูบริหารท่ีทําใหผล
ประกอบการของธุรกจิของบรษัิทดีข้ึน 
 

• คุณสถาพร ผังนิรันดร ไดกลาวช่ืนชมทีมผูบริหารทุกทานและเสนอใหแจงไปยังผูบรหิารคนกอน
ไดแก นายดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท เพื่อรวมยินดีกบัผลการดําเนินการในครั้งน้ีดวย และได
เสนอแนะใหบริษัทพิจารณาเพ่ิมตราสัญลักษณของบริษัทในสินคาตูแชเบียรเปนวุน เพื่อเปนสินคาใน
กลุมของบริษัทตอไป และไดกลาวขอบคุณคุณบุญยงและคณะผูบริหารและมีความเห็นวาบรษัิทได
ดําเนินธุรกิจมาในแนวทางท่ีถูกตองแลว 
 

• คุณฮั้งใช อัคควัสกุล ไดเสนอแนะ ใหบริษัทพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย เชน ซื้อท่ีดินเปนของ
บริษัทเอง ซึ่งสามารถใชท่ีดินเหลาน้ีเปนท่ีต้ังสาขาของบริษัทท่ีจะเปดใหมโดยไมตองเชา หากบริษัท
มีเงินทุนเหลือพอท่ีจะทําได และควรพิจารณาขยายสาขาเพ่ิมโดยบริษัทเปนเจาของ ซึ่งถือเปนการ
ลงทุนเพื่ออนาคต และไดกลาวช่ืนชมผลการดําเนินการของผูบริหารและขอใหกําลังใจพนกังานและ
คณะผูบริหารและกรรมการตอไป 
 

คําถาม คุณวรพล เลาหพลวัฒนา ไดกลาวช่ืนชมผลการดําเนินงาน ซึ่งทําใหราคาหุนเพิ่มข้ึนและได
ซักถามถึงตนทุนขายซึ่งระบุในรายงานประจําปท่ีเพิ่มข้ึน แตอัตรากําไรข้ันตนจะนอยไป
หรือไม ซึ่งหากบริษัทจะรักษาผลประกอบการท่ีดีเชนนี้ไดนานหรือไม และขอทราบถึงความ
คืบหนาของโครงการ Micro Finance กับประเทศอินเดีย  

 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามเรื่อง Micro Finance วา เนื่องจากรัฐบาลไดมีการสงเสริม
เรื่องน้ีและมีพนัธมิตรติดตอสนใจรวมธุรกจิกับบริษัท บริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับธุรกิจการขายแบบเงินผอนแลว บริษัทจะทําไดยากเพราะมีกําไรนอย เนื่องจาก
ธุรกิจดังกลาวจะตองใชพนักงานขายซ่ึงจะไดรับคาตอบแทนการขาย (Commission) จึงไม
คุมคากับการลงทุน บริษัทจึงไดระงับโครงการ Micro Finance ไวกอน 
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คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดตอบขอซักถามวา สัดสวนท่ีเพิ่มข้ึนท้ังหมดของตนทุนดังกลาว 
เกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบซึ่งตามความเปนจริงแลว เกิดจากการขายท่ีเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 3 
เทาน้ัน ซึ่งตนทุนดังกลาวเกิดจากการท่ีบริษัทเปลี่ยนกลยุทธการขายโดยใหบริการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศโดยไมคิดคาใชจาย จึงทําใหตนทุนสูงข้ึน ซึ่งบริษัทไดใหความสนใจและ
ระวังเปนอยางมากในประเด็นนี้ และจะพยายามทําใหตนทุนลดลง  

 

คําถาม คุณประมุข วงศชนะเกียรติ ไดซักถามวา บริษัทมีการเตรียมรับสถานการณอยางไรบาง ตอ
ภาระท่ีปจจุบันดอกเบ้ียเงินกูไดปรับตัวสูงข้ึน และใครเปนผูผลิตตูเติมเงินโทรศัพทมือถือใหแก
บริษัท และบริษัทมีฝายวิจัยและพัฒนาสินคาท่ีจะนํามาจําหนายหรือไม 

 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามดังน้ี 
 

(1) อัตราดอกเบ้ียเงินกูขณะนี้ไดปรับตัวข้ึนเปนลําดับ แตไมไดกระทบกับบริษัทมากนักเมื่อ
เทียบกับธุรกิจเชาซ้ือประเภทอื่น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจใหผอนชําระสินคาท่ี
ผอนชําระตองวดมีมูลคาไมสูงและระยะเวลาผอนชําระไมนาน ซึ่งหากมีผลกระทบเกิดข้ึน 
บริษัทอาจพิจารณาปรับสวนตางของราคาขายและอัตราดอกเบ้ียการผอนชําระเพ่ิมข้ึน 

 

(2) บริษัท เอดีที จํากัด เปนผูผลิตตูเติมเงินโทรศัพทมือถือใหแกบริษัท ซึ่งเปนบริษัทท่ีมี
ช่ือเสียงในการผลิตและจําหนายรวมท้ังไดทําการพัฒนาและวิจัยสินคาใหบริษัทและรวม
อบรมและฝกพนักงานของบริษัท 
 

(3) แมบริษัทจะไมมีฝายวิจัยและพัฒนาสินคาของตนเอง แตบริษัทสามารถถือเปนขอดีในการ
เปดโอกาสใหบริษัทสามารถเลือกสินคาและบริษัทผูผลิตสินคาท่ีดีมีคุณภาพไดตามท่ี
บริษัทเห็นเหมาะสม 

 

คําถาม คุณฉัตรชัย วงแกวเจริญ ไดซักถาม (1) สภาวะอากาศท่ีแปรปรวนมีผลกระทบตอยอดจําหนาย
เครื่องปรับอากาศหรือไม (2) โครงการติดต้ังถังแกสในรถยนตมีความคืบหนาอยางไร (3) บริษัท
จะมีโอกาสเก็บคาบริการจากรานคาท่ีบริษัทนําตูเติมเงินโทรศัพทมือถือไปติดต้ังหรือไม (4) 
ขอใหอธิบายรายละเอียดในรายงานประจําปเชน วิสัยทัศน สินคาใหม ประกันชีวิต ธุรกิจใหเชา
ใช และธุรกิจ Cash & Carry 

 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามของผูถือหุน ดังน้ี 
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(1) จากสภาวะอากาศท่ีแปรปรวนในหนารอนท่ีผ านมามีผลกระทบตอธุรกิจ สินค า
เครื่องปรับอากาศ เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปท่ีแลว จะเห็นวายอดจําหนาย
เครื่องปรับอากาศในปนี้ลดลงรอยละ 40 แตเนื่องจากบริษัทสามารถปรับจํานวนการส่ังซ้ือ
เครื่องปรับอากาศลวงหนาได ในขณะนี้บริษัทมีเครื่องปรับอากาศที่สํารองไวจําหนาย 
ประมาณ 7,000 เครื่อง ซึ่งจะสามารถระบายออกจําหนายใหหมดไดภายในเดือนพฤษภาคม 
2554 และบริษัทจะหากลยุทธอื่นเพื่อจําหนายเครื่องปรับอากาศใหไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว 
และใหยอดการจําหนายเปนปกติภายในไตรมาสท่ี 2 

 

(2) ธุรกิจติดต้ังแกสในรถยนตนั้น บริษัทยังเห็นวาเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ โดยเม่ือสัปดาหท่ีผานมา 
บริษัทไดจับมือเปนพันธมิตรกับบริษัท ซึ่งมีช่ือเสียงในดานการติดต้ังระบบแกสติดรถยนต 
โดยจะใชเวลา 2-3 เดือน เพื่อทดลองธุรกิจประเภทนี้ วาธุรกิจนี้จะมีผลเปนอยางไร บริษัทจะ
รายงานความคืบหนาตอไป และคาดวาธุรกิจนี้จะสามารถเปดตัวเปนทางการไดประมาณ
ไตรมาสท่ี 3 

 

(3) บริษัทไดศึกษาและใหความสนใจในสินคาตูเติมเงินโทรศัพทมือถือมาก โดยบริษัทได
พิจารณาทางเลือกหากบริษัทสามารถจําหนายตูเติมเงินนี้ใหกับผูติดต้ังไดครบ 20,000 เครื่อง 
บริษัทอาจจะพิจารณาลงทุนเปลี่ยนระบบ หรือใหบริษัทสามารถซ้ือ Air Time จากบริษัท
โทรศัพทมือถือและเปลี่ยนใหเปน Server ของบริษัทเอง ซึ่งถาบริษัททําไดเชนนั้น จะมี
รายไดตอเดือนเพิ่มมากข้ึน ซึ่งคาดวาในปหนาโครงการน้ีอาจจะเริ่มดําเนินการได 

 

(4) ปจจุบันบริษัทไดรวมเปนพันธมิตรในธุรกิจขายประกันชีวิตกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จํากัด แตการขายมีมูลคานอย รานขายสินคาแบบ Cash & Carry นั้น แตกอนบริษัทไดต้ังเปน
รานขายสินคามือสอง เนื่องจากเมื่อ 2 ปท่ีแลวมีปญหาเรื่องรถจักรยานยนตท่ียึดคืน บริษัทจึง
ทําธุรกิจนี้เพื่อเปนชองทางระบายสินคาออก แตปจจุบันบัญชีรถจักรยานยนตเหลือนอยลง 
แตบริษัทยังคงทําธุรกิจจําหนายสินคามือสอง เนื่องจากธุรกิจการขายแบบผอนชําระมีสินคา
ท่ียึดคืนมาจากลูกคา บริษัทจึงใชการขายแบบเคลื่อนยายตามสถานท่ีตาง ๆ เพื่อจําหนาย
สินคาออกไป เชน ท่ีอําเภอพุนพิน ซึ่งเกิดภาวะน้ําทวมทําใหเครื่องใชไฟฟาเสียหายมาก 
บริษัทไดต้ังทีมเพ่ือซอมและใหบริการโดยไมคิดคาใชจายกับลูกคา แตขณะเดียวกันบริษัท
ไดยอดจําหนายตามมา โดยผลปรากฏวาเดือนนี้ยอดขายสูงสุดในภาคใตคือ ท่ีรานพุนพิน 
สวนธุรกิจการเชาใชนั้นบริษัทไดหยุดดําเนินการช่ัวคราว 

 

คําถาม คุณณภัทร ปญจคุณาธร ไดเสนอแนะวา ไมเห็นดวยกับการนําเงินไปลงทุนในการซ้ือท่ีดินเพื่อ
ขยายสาขา แตควรนํามาใชในธุรกิจของบริษัทและจายเงินปนผลใหผูถือหุน และเสนอให
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ปรับปรุงการบริการของเจาหนาท่ีท่ีจะใหบริการแกลูกคา และบริษัทควรพิจารณาขอเชาพ้ืนท่ีขาย
สินคาของบริษัทในพ้ืนท่ีของหาง Makro ซึ่งมีลูกคาสวนมากเปนเจาของรานคา 

 

คําตอบ คุณบุญยง ตันสกุล ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวา จะขอรับการใหบริการของบริษัทแกลูกคา
ไปพิจารณาปรับปรุง สวนการเขาไปเชาพ้ืนท่ีเพื่อวางสินคาใน Makro นั้น Makro มีกฎระเบียบ
หรืออาจมีสัญญากับพันธมิตรของ Makro เองท่ีอาจมีขอจํากัดหรือพันธะทางสัญญาท้ังน้ีบริษัทมี
การศึกษาแนวโนมและนโยบายท่ีจะติดตอกับพันธมิตรหลายชองทางเพ่ือเพิ่มการขยายธุรกิจ
สินคาในเชิงพานิชย 

 

ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป พ.ศ. 2553 และ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวไดมีมติดังตอไปนี้ 
 

มติ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา และอนุมัติงบดุลและงบกําไร
ขาดทุน ประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 
182,336,930 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

3. พิจารณาการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา จากผลการดําเนินงาน และในฐานะการเงินรวมของบริษัท ประจําป 
2553 บริษัทมีกําไรสุทธิ 89.4 ลานบาท คณะกรรมการจึงเหน็วา บริษัทควรจายเงินปนผลประจําปสําหรับป
บัญชี 2553 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.10 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 30.21 ของกําไรสุทธิ โดยจะจายใหแก 
ผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปนผลวันท่ี 5 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 และใน
กรณีนี้ผูไดรับเงินปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี เนื่องจากเงินปนผลท่ีจายน้ัน จายจากกําไรสุทธิในสวนท่ี
ไมไดเสียภาษีเงนิไดนิติบุคคล ดวยการใชประโยชนจากผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกิน 5 ป กอนรอบ
ระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน 

 
คําถาม ผูถือหุนไดซักถามเก่ียวกับนโยบายจายเงินปนผลวาใหจายไดไมเกินรอยละ 60 แตทําไมบริษัท

จายเพียงรอยละ 30 
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คําตอบ คุณไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวาเงินปนผลท่ีจายเพียงรอยละ 30 จาก
กําไรสุทธิจํานวน 89.9 ลานบาทนั้นเพราะกําไรดังกลาวสวนหนึ่งมาจากรายการปรับปรุงทาง
บัญชีและการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี อีกท้ังการจายเงินปนผลน้ันบริษัทฯจะตองคํานึงถึงความ
เพียงพอของกระแสเงินสดท่ีจะใชในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ เพื่อรักษาสภาพคลองทาง
การเงิน ท่ีบริษัทจะตองสํารองเงินไวใชจายในการขยายธุรกจิตอไป 

 

ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติตามท่ีเสนอ 
  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังตอไปนี้ 
 

มติ อนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ในอัตรา 0.10  บาทตอหุน โดย
จะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน 
(Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลวันท่ี 5 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลใน
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ดวยคะแนนเสียง 182,384,430 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวน
หุนท่ีมาประชุม และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

4. พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ ขอท่ี 14 ของบริษัท กําหนดใหในการประชุมสามัญ
ประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในการประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนในคราวน้ี มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 
 

1. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน ตําแหนง กรรมการ 
2. นายกาวิน จอหน วอรคเกอร ตําแหนง กรรมการ กรรมการสรรหา 

และพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ยกเวนนายกาวิน จอหน วอรคเกอร ซึ่งงดออกความเห็น 
ไดพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดของธุรกิจของบริษัท รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ ความ
เช่ียวชาญ ตามองคประกอบของกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ยกเวน
นายกาวิน จอหน วอรคเกอร ซึ่งงดออกความเห็นไดเสนอใหเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 คน ท่ีพนจากตําแหนง
ตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดประวัติของท้ัง 3 คน 
ในรายงานประจําป พ.ศ. 2553 หนา 138-144 
 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งท่ี 44 หนา 12 
บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000050 (เดิมเลขท่ี บมจ . 252) 
   
 

minutes-ogm-44t.doc 

จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

หลังจากท่ีไดมีการซักถามท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังน้ี 
  

มติ มีมติเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนน
เสียงดังตอไปนี ้

 

1. นายโทไบอัส โจเซฟ บราวน ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกดวยคะแนนเสียง 
182,354,430 คิดเปนรอยละเกาสิบเกาจุดเกาแปด (99.98%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

2. นายกาวิน จอหน วอรคเกอร ไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกดวยคะแนนเสียง 
182,374,430 คิดเปนรอยละเกาสิบเกาจุดเกาเกา (99.99%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุมและใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

3. นายพิพิธ พิชัยศรทัตไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกดวยคะแนนเสียง 
182,384,430 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

5. พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป พ.ศ. 2554 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากถึงกําหนดพิจารณาคาตอบแทนรายปของกรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบ จึงควรมีการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งตองอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณา โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให
สอดคลองกับบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หนาท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน พรอมเสนอ
คาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2554 ควรจะเทากับจํานวนคาตอบแทน
สําหรับป 2553 ดังน้ี 

 

• ประธานกรรมการ (1 ทาน) จํานวน 400,000 บาท 

• กรรมการ (3 ทาน ๆ ละ 250,000) จํานวน 750,000 บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ทาน) จํานวน 150,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ (2 ทานๆ ละ 120,000) จํานวน 240,000 บาท 
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รวมคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1,540,000 บาท 
 

สําหรับกรรมการท่ีเปนคณะฝายจัดการ ไมไดรับเงินคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบรษัิท เนื่องจากมี
ฐานะเปนผูบริหารของบริษัท 
 

อน่ึง ในสวนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมไดรับคาตอบแทนแตอยางใด 
 

ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังน้ี 
 

มติ อนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดวย
คะแนนเสียง 182,384,430 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม และใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

6. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป พ.ศ. 2554 
  

ประธานฯไดแถลงตอท่ีประชุมวา ผูสอบบัญชีของบริษัทครบกําหนดตองพนจากวาระตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว แตมีสิทธิไดรับแตงต้ังกลับเขามาดํารงตําแหนงไดอีก และประธานฯไดขอใหนายอุดม 
ชาติยานนท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
 

นายอุดม ชาติยานนท ไดแถลงตอท่ีประชุมวา สําหรับปการเงินนี้ ทางบริษัทขอเสนอแตงต้ัง สํานักงาน 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2554 ตอไปอีก 1 ป เปนปท่ี 9 ซึ่งตลอด 
9 ป ไดมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชีมาแลว 3 ทาน รวมผูสอบบัญชีปปจจุบัน เพื่อใหเปนไปตามท่ี ก.ล.ต. 
กําหนด โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี ดังน้ี 
 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัท 
1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  3920 2 
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ  4068 - 
3. นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง  4409 - 
4. นายศักดา เกาทัณฑทอง  4628 - 
 

โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยเสนอ
คาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 2554 รวมท้ังส้ิน 1,970,000 บาท เทากับป 2553 ท่ี
ผานมา คาตอบแทนผูสอบบัญชีประกอบดวย 
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• การจัดทํางบการเงินและงบการเงินรวมประจาํป เปนจํานวน 960,000 บาท 

• การจัดทํางบการเงินประจําปสําหรับบริษัทในเครือ รวมท้ังส้ิน 150,000 บาท 

• การสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส เปนจํานวน 840,000 บาท 

• การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสําหรับบริษัทในเครือ เปนจํานวน 20,000 บาท 
รวมคาสอบบัญชีท้ังส้ิน 1,970,000 บาท 

 

จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว ไดลงมติ ดังน้ี 
 

มติ อนุมัติแตงต้ังให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 
พ.ศ .  2554 และกําหนดคาตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ   ดวยคะแนนเสียง 
182,384,430 คิดเปนรอยละรอย (100%) ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม และใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

7. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
 

เนื่องจากไมมีกจิการอื่นใดท่ีจะประชุมตอไป ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดสละเวลามา
ประชุม ท่ีประชุมเลิกเวลา 11.45 น. 

 
 
 พลเรือเอก 

      
(หมอมหลวง อศันี ปราโมช) 

ประธานท่ีประชุม 
 

 
บันทึกการประชุมโดย: บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก จํากัด 


