รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที ประชุมเมือวันที 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนสั ชัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
3. นพ.ระเฑียร ศรี มงคล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
กรรมการ / กรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี ยง
6. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
กรรมการ / กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
7. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง
และประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
8. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี ยง
9. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริ หารความเสี ยง
10. นายประชา พัทธยากร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังหมด
ผู้บริหาร
1. นางสาวรุ่ งจีรา ไกรวิวฒั น์
ผูจ้ ดั การทัวไป
2. นางวีรนุช
ทางอนันต์
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวธิดารัตน์ แก้วใย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
4. นางรัชดา
นิวาศะบุตร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโครงการพิเศษ
5. นางศศกร
สุพพัตกุล
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและการตลาด
6. นางสาวเมธาวี สาวิเศษ
เลขานุการบริ ษทั
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสริ นดา
หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
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เริ มประชุ ม นางรัชดา นิ วาศะบุตร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายโครงการพิเศษ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น และแจ้งให้ทราบว่ามี ผูถ้ ือหุ ้น
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 30 คน เป็ นจํานวนหุ ้น 6,569,525 หุ ้น และโดยการมอบฉันทะจํานวน 93 คน เป็ นจํานวนหุ ้น
205,387,867 หุ ้น รวมจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทังหมด 123 คน เป็ นจํานวนหุ ้นรวมทังสิ น 211,957,392 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.6991
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั
นางรัชดา นิวาศะบุตร ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษทั ประธานและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ต่อทีประชุมพร้อมทังชีแจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
1. ผูถ้ ือหุน้ รายหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีมีอยู่
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที
ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสี ยงในใบลงคะแนน แล้วยกมือ
เพือให้เจ้าหน้าทีรับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบ
วาระเท่านัน โดยจะนําคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วม
ประชุม และถือว่าคะแนนเสี ยงส่วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสี ยงทีลงมติ เห็นด้วยตามทีเสนอในวาระนันๆ
5. ผูถ้ ือหุน้ ทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ บันทึก
รวมไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์เพือการลงมติไว้แล้ว โดยบริ ษทั จะแสดงผลการนับคะแนนให้ทีประชุมรับทราบทัง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมสัดส่ วนเมือเทียบกับจํานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุม และมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถ้าผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อคําถาม ขอให้
ยกมือ และแถลงต่อทีประชุมว่าเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมแนะนําตัวโดยแจ้งชือและนามสกุล แล้ว
จึงเสนอความเห็นหรื อคําถาม
ภายหลังจากเสร็ จสิ นการประชุม ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งบัตรลงมติของทุกวาระคืนให้กบั เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ก่อนออกจาก
ห้องประชุม
เพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีประชุมได้เสนอ คุณสิ นมหัต สุขจิตต์ ผูร้ ับมอบฉันทะ
ของ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ เข้าร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิมเติมจากผูถ้ ือ
หุน้ เข้าร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอาสาเข้าร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการ
นับคะแนนเสี ยงในทีประชุมเพิมเติม
แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า กรรมการทีถือหุน้ ของบริ ษทั ได้แจ้งความประสงค์งดออกเสี ยงในวาระทีตนมีส่วนได้เสี ย คือ
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2560
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ตามที บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจําปี 2560 ตังแต่วนั ที 30 กันยายน 2559 ถึงวันที 31 มกราคม 2560 รวมทังให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคําถามเกียวกับ
บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตงแต่
ั วนั ที 30 กันยายน 2559 ถึง18 เมษายน 2560 นัน ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่าน
ใดเสนอวาระ และส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุม
ประธานได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกําหนดในหนังสื อเชิญประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ซึ งประชุมเมือวันที 29
เมษายน 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเพือพิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น และเมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ทีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 โดยได้แจ้งต่อที
ประชุมว่าการลงมติ ในวาระนี ต้องได้รับการรั บรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
209,779,815 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.9622
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
2,200,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.0378
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2559
ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําปี 2559 ซึ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมเพือพิจารณาล่วหน้าแล้ว และให้ คุณสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร รายงานผลการดําเนิ นงาน
ในปี ทีผ่านมา
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร รายงานต่อทีประชุมว่าในปี 2559 บริ ษทั มี
นางสุ กญ
รายได้รวมจํานวน 968.9 ล้านบาท กําไรขันต้นจํานวน 170.2 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ จาํ นวน 83.4 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีผ่าน
มาจํานวน 17 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริ ษทั มีสัดส่ วนของการรั บงานบริ การประเภทการบริ หารจัดการศู นย์ลูกค้า
สัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบมากขึน
บริ ษทั สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี
1. ลักษณะของรายได้
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ในปี 2559 บริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้ทีเกิดขึนสมําเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 91 ซึ งสู งกว่าปี 2558 และ 2557
มีรายได้ทีเกิดขึนสมําเสมอร้อยละ 86 และร้อยละ 82 ตามลําดับ ในขณะทีรายได้ทีเกิดขึนไม่สมําเสมอ (non-recurring) ร้อย
ละ 9 บริ ษทั พยายามรักษาสัดส่วนของรายได้ประเภททีเกิดขึนสมําเสมออยูท่ ีประมาณร้อยละ 90 - 95 เพือสร้างความมันคง
ของรายได้
2. ลักษณะบริ การ
บริ ษทั มีบริ การทังหมด 5 ประเภท ซึ งในปี 2559 บริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้สูงสุ ดจากการบริ การบริ หารจัดการศูนย์
ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบร้อยละ 67 บริ การจัดหาเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 10 บริ การระบบศูนย์บริ การข้อมูล
และอุปกรณ์ร้อยละ 9 บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จร้อยละ 9 และ บริ การ
บํารุ งรักษาศูนย์บริ การข้อมูลร้อยละ 4
3. อายุสญ
ั ญา
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั มีอายุสัญญาอยูใ่ นช่วง 2-3 ปี ร้อยละ 47 อายุสัญญา 4-5 ปี และ 1 ปี ร้อยละ 13 และ 40
ตามลําดับ บริ ษทั พยายามจะสร้างอายุสญ
ั ญาให้นานขึนในการเซ็นสัญญากับลูกค้า
4. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า
บริ ษทั แบ่งลูกค้าออกเป็ น 2 ประเภท คือกลุ่มเอกชน และกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีสัดส่ วนร้อยละ 48
และ 52 ตามลําดับ ในปี 2559 บริ ษทั ขยายการให้บริ การลูกค้าเพิมขึนเป็ น 14 กลุ่มอุตสาหกรรม บริ ษทั มีรายได้รวมมากกว่า
ร้อยละ 60 จากกลุ่มราชการ และรั ฐวิสาหกิ จ กลุ่มสายการบิ น และกลุ่มสื อสาร บริ ษทั มีลูกค้าใหม่เพิมขึ นใน 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาหาร กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ กลุ่มธนาคารและสถาบันทางการเงิ น
กลุ่มพลังงาน กลุ่มค้าปลีก กลุ่มสื อสาร และอืนๆ
การเปลียนแปลงทีสําคัญในปี 2559
 บริ ษทั มีการให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ 7 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และมลายู เพือเตรี ยม
ความพร้อมในการเป็ นศูนย์กลางบริ การลูกค้าสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศ CLMV และในขณะเดี ยวกันบริ ษทั ยังมี
โอกาสในการขยายไปในประเทศเพือนบ้านมากขึน เพือลดต้นทุนค่าความสามารถพิเศษทางด้านภาษา
 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการวัดความพึงพอใจของลูกค้าทีมีต่อการให้บริ การ ในปี 2559 บริ ษทั ได้รับความพึงพอใจจาก
ลูกค้าร้อยละ 83 และได้รับคําชมมากกว่า 6,000 คําชม ซึงการได้รับความพึงพอใจต่อการให้บริ การเกินกว่าร้อยละ
80 เป็ นการแสดงถึงโอกาสในการต่อสัญญา
 บริ ษทั ได้รับรางวัล 2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service
Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนทีดําเนิ นธุรกิจด้าน Contact Center ชันนําของ
ประเทศไทย เป็ นปี ที 5 ติดต่อกัน
 บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมทีสร้างคุณค่าร่ วมให้กบั สังคม (CSV) 2 โครงการ คือ
1. โครงการ “หนังสื อเสี ยงเพือผูพ้ ิการทางสายตา Voice for blind: One Voice Two Hands One Story” เป็ น
โครงการที ได้นํา ความสามารถของพนัก งานของบริ ษ ัท ในด้า นการอ่ า น การใช้ภ าษา และนําเสี ย งมาทํา
ประโยชน์ต่อสังคม
2. โครงการ “ขาดแคลนคอล” (Khadcancall) ด้วยการใช้บริ การหลักของบริ ษทั คือการเป็ นศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า
หรื อ Contact Center และได้จดั ตังเบอร์โทรศัพท์สายด่วนขาดแคลนคอลเพือเป็ นจุดศูนย์กลางข้อมูลโรงเรี ยนที
ขาดแคลนเพือให้ผบู ้ ริ จาคทีสนใจได้เข้าถึงข้อมูลโรงเรี ยนทีขาดแคลนและทําการบริ จาคต่อไป
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การดําเนินงานทีสําคัญในปี 2559
1. การเพิมประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน โดยใช้เทคโนโลยีทดแทนกระบวนการทํางาน เช่น E-Recruitment
E-Performance Online training และ Workforce Management System
2. เพิมประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ โดยพนักงานสามารถให้บริ การได้ในหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook Email
Web Chat และ โทรศัพท์
3. การใช้ทรัพยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เช่น พนักงานให้บริ การข้อมูลผลิตภัณฑ์มากขึน (Multi-Project) Seat
Utilization System Utilization
การพัฒนาประสิ ทธิภาพภายในองค์กร
บริ ษทั ยังคงดําเนินงานตามนโยบายการควบคุมคุณภาพของสิ นค้าและบริ การในระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื อง จนได้
การรับประกันคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ
 ผ่านการรับรองมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในการบริ หารองค์กรระดับสากล (ISO9001) version 2015
 ISO/IEC 20000-1:2011 ระบบบริ หารบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System)
 ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริ หารความมันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System)
ทิศทางของธุรกิจ contact center
 ธุรกิจ contact center มีแนวโน้มการให้บริ การของ non-voice มากขึน ผ่านช่องทาง email Web chat และ social
media
 เปลียนบทบาทของ contact center เป็ น profit center
 การเป็ นผูน้ าํ Digital Social Service
 การให้บริ การแบบ Self Service เช่น chat-bot speech recognition voice biometrics และ AI
ผลการประเมินการดําเนินงานด้านต่างๆ
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในปี 2559 อยูใ่ นเกณฑ์ "ดีเลิศ"
 ผลการประเมิ นคุณภาพในการจัดประชุมผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี 2559 จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย อยู่ใน
ระดับ "ดีเยียม"
 ความคืบหน้าในการเข้าเป็ นแนวร่ วม ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
ทีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการได้มีการปรับปรุ งแก้ไขนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชันให้มี
ความสมบูรณ์ เพือรองรับการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC)
ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นสมาชิกเครื อข่ายหุ ้นส่ วนต้านทุจริ ตเพือประเทศไทย (PACT Network) ซึ งเห็นความสําคัญต่อ
การต้านทุจริ ตภาคปฏิบตั ิ (Anti-corruption in Practice) บริ ษทั ได้ส่งผูแ้ ทนของบริ ษทั เข้าประชุมกับหน่วยงาน
ต่างๆ เกี ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน รวมทังได้ศึกษาขันตอนปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่าย
CAC ซึงบริ ษทั จะนํามาพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อม เพือการเข้าเป็ นแนวร่ วมต่อไป
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น และเมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น ประธานได้แจ้งว่าวาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี
2559 ให้ทีประชุมรับทราบ
มติ ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2559 ตามทีเสนอ
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึ งผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม ประธาน
ขอให้ คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริ หาร กล่าวสรุ ปสาระสําคัญจากงบการเงินซึ งเป็ นไปตามคําอธิ บาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ในปี 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม จํานวน 1,012.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.06 หนีสิ นรวม 137.5 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 23.5 และส่วนของผูถ้ ือหุน้ 874.5 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 4.2 สิ นทรัพย์หมุนเวียน เพิมขึนร้อยละ 3 เนืองมาจากการ
เพิมขึนของเงินสดทีได้รับจากการชําระหนี สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงร้อยละ 14.8 มาจากค่าเสื อมราคาสําหรับปี หนีสิ น
หมุนเวียน ลดลงร้อยละ 26.9 มาจากเจ้าหนีการค้าทีลดลง และหนีสิ นไม่หมุนเวียน เพิมขึนร้อยละ 12.6 มาจากการสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานระหว่างปี
งบกําไรขาดทุน
บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 968.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.8 เนื องจากบริ ษทั มีรายได้จากงานบริ หารศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์มากกว่างานบริ การออกแบบ พัฒนา และติ ดตังระบบศู นย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ (turnkey) ค่าใช้จ่ายรวม
จํานวน 866.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 มาจากต้นทุนขายลดลง และกําไรสุ ทธิ จาํ นวน 83.4 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 26
คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ 0.30 บาท
อัตราส่วนทางการเงิน
บริ ษทั มีอตั รากําไรสุทธิร้อยละ 8.35 อัตราผลตอบแทนส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) ร้อยละ 10.96 อัตราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 9.45 อัตราหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (D/E ratio) 0.12 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Current
ratio) 6.96 เท่า อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวดีกว่าในปี ทีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมังคงทางเงินของบริ ษทั
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นายชิ ดชนก สง่าเมือง ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ทีมี
รายได้ประมาณ 170 ล้านบาทต่อปี หรื อ ร้อยละ 20 ของรายได้รวม หากลูกค้ารายนี ไม่ต่อสัญญา บริ ษทั มีการประเมินความ
เสี ยงอย่างไรบ้าง
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ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร รายงานต่อทีประชุมว่าบริ ษทั มีคณะกรรมการ
นางสุ กญ
บริ หารความเสี ยง และมีการประเมินความเสี ยงของลูกค้าทุกรายก่อนครบกําหนดสัญญาประมาณ 6-8 เดือน บริ ษทั พยายาม
นําเสนอบริ การที สามารถพัฒนาการบริ การของลูกค้าให้ดีขึน และยังคํานึ งถึ งปั จจัยเสี ยงอืนที จะมากระทบเช่น สภาวะ
เศรษฐกิจ และงบประมาณ
นายประชา พัทธยากร กรรมการและกรรมการบริ หาร ชี แจงเพิมเติมว่าบริ ษทั มีการขยายฐานลูกค้าในทุกปี และ
ธุรกิ จ contact center ยังมีโอกาสขยายในกลุ่มอุสาหกรรมได้อีกมาก เพือเป็ นการลดความเสี ยงในการพึงพิงลูกค้ารายใด
รายหนึง
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
211,987,561 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2559
ประธานขอให้ คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริ หาร รายงานต่อทีประชุม นายประชา พัทธยากร
รายงานต่อที ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ตาม
งบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึนอยู่กบั แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสม
อืนๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ทีกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,300,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.16 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2559 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
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ในปี 2559 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นรวม 83,378,160 บาท คิดเป็ น 0.30 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการจึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 77.24 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมประจําปี 2559 ซึ งสู งกว่าอัตราที กําหนดในนโยบายการจ่ายเงิ น
ปั นผลของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นไปแล้วเมือวันที 2
กันยายน 2559 คงเหลื อจ่ ายในงวดนี อีกหุ ้นละ 0.15 บาท ให้กับผูถ้ ือหุ ้นที มี รายชื อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนในวันที 17
มีนาคม 2560 เงินปั นผลกําหนดจ่ายในวันที 15 พฤษภาคม 2560
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น และเมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2559 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุ มพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ให้ กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท
โดยจ่ ายส่ วนทีเหลือหุ้นละ 0.15 บาท ให้ กับผู้ถือหุ้นทีมีรายชือ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 17 มีนาคม 2560 เงินปันผล
กําหนดจ่ ายในวันที 15 พฤษภาคม 2560 โดยบริษทั ได้ จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,300,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
5.16 ของกําไรสุ ทธิประจําปี ของบริษทั ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2559 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ วด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
211,987,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ทีกําหนดว่า “กรรมการทีมี
ส่ วนได้เสี ยจะต้องไม่เข้าร่ วมพิจารณาในวาระที เกี ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของตนดังนันกรรมการที ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระซึ งประกอบด้วย นพ.ระเฑียร ศรี มงคล นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร ออกจาก
ห้องประชุม กรรมการทัง 3 ท่าน มิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ประธานรายงานต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
ทุกครังให้กรรมการจํานวนหนึงในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตําแหน่งโดยให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ น
ผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้ อกไปนันสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ งในปี นี กรรมการทีครบกําหนด
ออกตามวาระกรรมการ คือ
1. นพ.ระเฑียร ศรี มงคล
2. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
3. นายประชา พัทธยากร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ / กรรมการบริ หาร และกรรมการบริ หารความเสี ยง
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กรรมการทัง 3 ท่าน มิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ยกเว้นกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุ ณสมบัติการเป็ นกรรมการที ได้กาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง ข้อบังคับของบริ ษทั และ
นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารที กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั แล้วมี ความเห็ นว่า
กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่าน ได้แก่ นพ.ระเฑียร ศรี มงคล นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายประชา
พัทธยากร มี คุณ สมบัติครบถ้ว นตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมี ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั สามารถนําประสบการณ์มาใช้เพือให้การดําเนิ นงานของ
บริ ษทั มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
ทังนี นพ. ระเฑียร ศรี มงคล มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติกรรมการ
อิสระ ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กําหนดซึ งเข้มกว่าข้อกําหนดขันตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า นพ. ระเฑียร ศรี มงคล มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วน
ตามกําหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควร
เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังอนุ มตั ิแต่งตัง นพ. ระเฑียร ศรี มงคล นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนาย
ประชา พัทธยากร กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ทังนีกรรมการทีมีส่วนเกียวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี
ประธานชีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตังกรรมการดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
ข้อ (1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา และได้เสี ยงเกินกว่ากึงหนึ งของจํานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้น
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินกว่า
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น และเมื อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ านใดสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการเป็ นรายคน โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติใน
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุ ม พิจารณาแล้ ว มีม ติ อนุ มั ติ แต่ ง ตังกรรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ กลับ เข้ า ดํารงตํ าแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
เห็นด้ วย
211,968,060 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9908
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ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง

19,544 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

0.0092
0

2 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง
เห็นด้ วย
211,968,060 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9908
ไม่ เห็นด้ วย
19,544 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0092
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
3 นายประชา พัทธยากร
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง

211,968,060 เสียง
18,536 เสียง
1,008 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9908
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0087
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0005

วาระที 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2560
ประธานรายงานต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับทีเหมาะสม เที ยบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
เหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยในปี 2559ได้รับการอนุ มตั ิ จากมติ ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2559 เมือวันที 29 เมษายน 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย และค่าบําเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ ซึงมีการจ่ายจริ งในปี 2559 รวม 1,860,000 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็ นสมควร
เสนอให้ที ประชุม ผู ถ้ ือ หุ ้น พิจ ารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยประจําปี 2560
ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปี ทีผ่านมา แบ่งเป็ น ค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ
ค่าบําเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่าน
มาดังนี

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

หน้า 10 จาก 13 หน้า

ทังนีคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ไม่ได้รับค่า
เบียประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น และเมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใด สอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี
2560 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2560 ภายใน
วงเงินไม่ เกิน 4,000,000 บาทเท่ ากับปี ทีผ่ านมา ซึ งประกอบด้ วยค่ าเบียประชุ มและค่ าบําเหน็จกรรมการ โดยไม่ มีสิทธิ
ประโยชน์ อืน ค่ าเบียประชุมต่ อครัง สําหรับกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมกําหนดจ่ ายเท่ ากับปี ทีผ่ านมา ดังนี

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน

ค่ าเบียประชุม (บาทต่ อครัง)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทังนีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ไม่ ได้ รับค่ า
เบียประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
209,756,752 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.9476
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
2,230,971 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.0524
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2560
ประธานรายงานต่อที ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2560 ตาม
กระบวนการที กําหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา เพือนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตัง
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษทั เนื องจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตังแต่ปี 2543 สามารถให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
มาโดยตลอด อีกทังไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั นอกจากนี ยังเป็ น
บริ ษทั ทีได้รับการยอมรับทังในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานทีมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ทังนี โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
หน้า 11 จาก 13 หน้า

1. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4799 และ/หรื อ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2558-2559 รวมระยะเวลา 2 ปี )
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4604 และ/หรื อ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี )
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4451
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี )
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ได้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นกําหนด
ค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 จํานวน 1,100,000 บาท (ในปี 2559 บริ ษทั จ่ายค่าสอบบัญชีจาํ นวน 910,000 บาท) เพิมขึนจาก
ปี ก่อนจํานวน 190,000 บาท เนื องจากการเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชี และรายงานของผูส้ อบบัญชี บริ ษทั มิได้จ่าย
ค่าบริ การอืนแก่ผสู ้ อบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปี ที ผ่านมา ทังนี บริ ษทั จะดําเนิ นการให้บริ ษทั ย่อยแต่งตัง
ผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยด้วย
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น และเมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่ อไปนี จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2560 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 จํานวน 1,100,000 บาท
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4799 และ/หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4604 และ/หรือ
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4451
ในกรณีทีผู้สอบบัญชีดังกล่ าวข้ างต้ นไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้ าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่ าวได้ โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
203,457,023 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 95.9759
ไม่ เห็นด้ วย
8,530,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 4.0241
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื องให้พิจารณา สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น โดยมีผถู ้ ือหุ ้นสอบถาม
ดังนี
หน้า 12 จาก 13 หน้า

นายสิ นโชค พิริโยทัยสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามเรื องเงินสดทีบริ ษทั มีอยูจ่ ะดําเนินการอย่างไร
นายประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริ หาร ชีแจ้งว่าบริ ษทั นําเงินสดทีมีอยูฝ่ ากประจํากับธนาคารซึ งได้
อัตราดอกเบียพิเศษ และเตรี ยมไว้สาํ หรับขยายธุรกิจในต่างประเทศ นอกจากนี บริ ษทั วางแผนทีจะย้ายสถานทีทํางานไปตัง
ในต่างจังหวัดเพือลดต้นทุน
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ชีแจงเพิมเติมว่าบริ ษทั จะนําเงิ นสดไปใช้ใน
คุณสุ กญ
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน social เช่นการพัฒนา social monitoring ซึ งเป็ นการต่อยอดบริ การของบริ ษทั และใช้สาํ หรับ
การทําการควบรวมธุรกิจทีเอือประโยชน์กบั ธุรกิจของบริ ษทั
นายพิชยั โอทยากุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงผลการฟ้ องร้องกับหน่วยงานราชการแห่ งหนึ ง และความคืบหน้าในการ
ขยายธุรกิจการทวงหนี
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ชีแจงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ชนะคดีหน่วยงาน
ราชการแห่ งนัน ซึ งศาลแพ่งมีคาํ สังให้หน่วยงานราชการแห่ งนันชําระหนี คืนบริ ษทั รวมดอกเบียประมาณ 70-80 ล้านบาท
โดยหน่วยงานราชการแห่งนันได้ยนอุ
ื ทธรณ์ต่อศาล ขณะนีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
สําหรับความคืบหน้าในการขยายธุรกิจทวงหนี นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
ชีแจงว่าบริ ษทั ไม่ประสบความสําเร็ จในการเจรจากับบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจการทวงหนีรายนันแล้ว เนืองจากไม่สามารถ
ตกลงเรื องมูลค่าได้ แต่ในปั จจุบนั บริ ษทั ได้มีการเจราจากับบริ ษทั รายใหม่ซึงอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
นายสิ นโชค พิริ โยทัยสกุล ผูร้ ั บมอบฉัน ทะ สอบถามว่าเมื อไหร่ บริ ษทั จะมี รายได้จากการให้บริ การsocial
monitoring
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ชีแจงว่าราคาตลาดโดยทัวไปในการให้บริ การ
social monitoring อยูป่ ระมาณ 30,000-100,000 บาท แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้เก็บค่าบริ การจากลูกค้าเนื องจากเป็ นการ
พัฒนาร่ วมกัน ในขณะเดียวกันบริ ษทั ก็เปิ ดโอกาสในการเจรจากับบริ ษทั อืนทีมีความชํานาญในการพัฒนา software แทน
การพัฒนาด้วยตนเองเพือร่ นระยะเวลาในการพัฒนาเพือเสนอบริ การแบบเต็มรู ปแบบ โดยบริ ษทั จะพิจารณาความคุม้ ค่าของ
การลงทุน
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทีสละเวลา
เข้าร่ วมประชุมครังนี และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.20 น.

(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)
เลขานุการบริ ษทั
หน้า 13 จาก 13 หน้า

