รายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2561
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
3. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
4. นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นายธนานันท วิไลลักษณ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร
กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายประชา พัทธยากร
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดภารกิจประชุมดวน ดังนั้นมี
กรรมการที่เขารวมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเปนรอยละ 90 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ผูบริหาร
1. นางสาวรุงจีรา
2. นางวีรนุช
3. นางรัชดา
4. นางศศกร
5. นางสาวเมธาวี

ไกรวิวัฒน
ทางอนันต
นิวาศะบุตร
สุพพัตกุล
สาวิเศษ

ผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ
รักษาการผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสรินดา
หิรัญประเสริฐวุฒิ

หนา 1 จาก 16 หนา

เริ่มประชุม นางรัชดา นิวาศะบุตร ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ กลาวตอนรับผูถือหุน และแจงใหทราบวามีผูถือหุน เขารวม
ประชุมดวยตนเองจํานวน 16 คน เปนจํานวนหุน 5,079,578 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 14 คน เปนจํานวนหุน
194,867,935 หุน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 30 คน เปนจํานวนหุนรวมทั้งสิ้น 199,947,513 หุน คิดเปนรอยละ 71.4098 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท
นางรัชดา นิวาศะบุตร ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ผูบริหาร และผูสอบ
บัญชีของบริษัท ตอที่ประชุมพรอมทั้งชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนทราบ
1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู
2. ผูถ ือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละระเบียบวาระไดในใบลงคะแนนที่
ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลวยกมือ
เพื่อใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละระเบียบ
วาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของ
ทานผูถือหุน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุนบันทึก
รวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติไวแลว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบทั้ง
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง พรอมสัดสวนเมื่อเทียบกับจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําถาม ขอให
ยกมือ และแถลงตอที่ประชุมวาเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พรอมแนะนําตัวโดยแจงชื่อและนามสกุล แลว
จึงเสนอความเห็นหรือคําถาม
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอใหผูถือหุนสงบัตรลงมติของทุกวาระคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท กอนออกจาก
หองประชุม
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมไดเสนอ คุณสินมหัต สุขจิตต ผูรับมอบฉันทะ
ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เขารวมเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และไดขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผูถือ
หุน เขารวมเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนอาสาเขารวมเปนผูตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพิ่มเติม
แจงใหผูถือหุน ทราบวา บริษทั ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน รายยอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสําหรับการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 รวมทั้งใหผูถือหุนสามารถสง
คําถามเกี่ยวกับบริษทั ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน ไดตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 26 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระ และสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุม
หนา 2 จาก 16 หนา

ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19
เมษายน 2560 โดยไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม ซึ่งไดจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ช ย ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนด และได เ ผยแพร ท างเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ที่
www.onetoonecontacts.com คณะกรรมการบริษัทไดพิ จารณาความถูกตอง และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอ มหนังสือเชิ ญ
ประชุมเพื่อพิจารณาลวงหนาแลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยไดแจงตอที่
ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
200,951,213 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําป 2560 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาลวงหนาแลว และให คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงาน
ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวาในป 2560 บริษัทมี
รายไดรวมจํานวน 818 ลานบาท กําไรสุทธิจํานวน 50 ลานบาท บริษัทสามารถแบงลักษณะของรายไดดังนี้
1. ลักษณะของรายได
ในป 2560 บริษัทมีสัดสวนรายไดที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอ (recurring revenue) รอยละ 97 ซึ่งสูงกวาป 2559 และ 2558
มีรายไดที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอรอยละ 91 และรอยละ 86 ตามลําดับ ในขณะที่รายไดที่เกิดขึ้นไมสม่ําเสมอ (non-recurring) รอย
ละ 3 บริษัทพยายามรักษาสัดสวนของรายไดประเภทที่เกิดขึ้นสม่ําเสมออยูที่ประมาณรอยละ 90 - 95 เพื่อสรางความมั่นคง
ของรายได

หนา 3 จาก 16 หนา

2. ลักษณะบริการ
บริษัทมีบริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในป 2560 บริษัทมีสัดสวนรายไดสูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย
ลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบรอยละ 66 บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธรอยละ 17 บริการระบบศูนยบริการขอมูล
และอุปกรณรอยละ 7 บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จรอยละ 3 และบริการ
บํารุงรักษาศูนยบริการขอมูลรอยละ 7
3. ลักษณะธุรกิจของลูกคา
บริษัทแบงลูกคาออกเปน 2 ประเภท คือกลุมเอกชน และกลุมราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีสัดสวนรอยละ 44
และ 56 ตามลําดับ กลุมลูกคาที่บริษัทใหบริการแบงเปน 14 กลุมอุตสาหกรรม บริษัทมีรายไดรวมมากกวารอยละ 60 จาก
กลุมราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุมสายการบิน และกลุมสื่อสาร บริษัทมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นใน กลุมสายการบิน กลุมพลังงาน
และกลุมอสังหาริมทรัพย
4. อายุสัญญา
ลูกคาสวนใหญของบริษัทมีอายุสัญญาอยูในชวง 2-3 ป รอยละ 52 อายุสัญญา 4-5 ป และ 1 ป รอยละ 17 และ 31
ตามลําดับ บริษัทพยายามจะสรางอายุสัญญาใหนานขึ้นในการเซ็นสัญญากับลูกคา
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป 2560
 บริษัทมีลูกคาใหมใน 7 กลุม ไดแก กลุมสายการบิน กลุมอสังหาริมทรัพย กลุมการเงินและธนาคาร กลุมพลังงาน
กลุมอาหาร กลุมยานยนต และกลุมอื่นๆ
 บริษัทไดดําเนินการวัดความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการ ในป 2560 บริษัทไดรับความพึงพอใจจาก
ลูกคารอยละ 83
 บริษัทไดรับรางวัลองคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Top Innovative Organization) จากสํานักงานนวัตกรรม (องคการ
มหาชน) จากการที่บริษัทมีการจัดการนวัตกรรมทั้งองคกรไดเปนอยางดี
 บริษัทไดรับรางวัล Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service Provider
of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองคกรเอกชนที่ดําเนินธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนําของประเทศ
ไทย เปนปที่ 6 ติดตอกัน ในป 2561
 บริษัทขยายสาขาไปยังจังหวัดบุรีรัมยเพื่อลดตนทุนการจางงานและลดอัตราการออกจากงาน
 การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองคกร
บริษัทยังคงดําเนินงานตามนโยบายการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการในระดับมาตรฐานสากลอยา ง
ตอเนื่อง จนไดการรับประกันคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ
 ผานการรับรองมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในการบริหารองคกรระดับสากล (ISO9001) Version 2015
 ISO/IEC 20000-1:2011 ระบบบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System)
 ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management
System)
สถานการณทางการตลาด
ในชวง 2 -3 ป ที่ผานมา ธุรกิจการใหบริการมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ธุรกิจที่เปน Digital เขามามีบทบาทมากขึ้น งาน
บริการของบริษัทที่เปนลักษณะการใหขอมูลทั่วไปจะลดนอยลง บริษัทมีการใหบริการแบบ non-voice ผานชองทาง Email
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Web Chat เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 ปจจุบันลูกคาตองการบริการที่มีความยากมากขึ้น เชน การขาย และการตอยอดธุรกิจ
ที่มีการ Survey หรือวิเคราะหมากขึ้น บทบาทการใหบริการของบริษัทจะเปลี่ยนไปเปน Sale Conversion มากขึ้น บริษัทได
ปรับการใหบริการใหเปน Digital Service เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมเทคโนโลยี Contact Center เชน Virtual Agents,
Omni-channel, Chatbot, Cloud Contact Center และ Data Analytic
แนวโนมการแขงขัน
ในปที่ผานมา ธุรกิจ Contact Center มีการแขงขันทางดานราคาคอนขางสูง บริษัทปรับกลยุทธโดยเนนการพัฒนาคุณภาพใน
การใหบริการมากขึ้น และกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทเปนลูกคาที่ใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการ
มากกวาทางดานราคา
บริษัทไดวางแผนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ Roadmap OTO 4.0 ดังนี้
1. ขยายงานไปในอุตสาหกรรมตางๆ
2. การเขาสูบริการที่เปน Non-voice เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 30-40 พนักงานที่ใหบริการจะตองมีการพัฒนาทักษะที่รองรับ
การใหบริการ Non-voice
3. มีการใหบริการ Digital services, Chatbot, AI และ Self Service
4. ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวโยง เชน ธุรกิจตามหนี้ และนวัตกรรมดิจิตัลบริการ โดยบริษัทจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อ
ดําเนินการวิจัย และพัฒนา เพื่อพัฒนาบริการแบบ Self Service ไปสู AI
ผลการประเมินการดําเนินงานดานตางๆ
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในป 2560 อยูในเกณฑ "ดีเลิศ"
 ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูใน
ระดับ "ดีเยี่ยม"
 ความคืบหนาในการเขาเปนแนวรวม ปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการตอตานการทุจริต จึงไดสงผูแทนของบริษัทเขาชมงานพิพิธภัณทตาน
โกง (Anti Corruption Museum) สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นอกจากนี้บริษัทไดสงผูแทนของบริษัทเขาประชุมกับหนวยงานตางๆ
เกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งไดศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย CAC ซึ่ง
บริษัทจะนํามาพิจารณาความเหมาะสมและความพรอม เพื่อการเขาเปนแนวรวมตอไป ปจจุบันบริษัทเปนสมาชิก
เครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเห็นความสําคัญตอการตานทุจริตภาคปฏิบัติ
(Anti-corruption in Practice)
ควารับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไดจัดกิจกรรมที่สรางคุณคารวมใหกับสังคม (CSV) 3 โครงการ คือ
1. โครงการสานพลังพลิกชีวิตผูปวยมะเร็ง 13,000 ราย
บริษัทไดรวมสนับสนุนในการดําเนินโครงการสานพลังพลิกชีวิตผูปวยมะเร็ง 13,000 ราย กับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอไอ จัดทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมใหผูปวยมะเร็งในการรับมือกับโรค และวางแผน
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การรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวมทั้งเปนการใหความรู และสรางกําลังใจใหกับผูปวยมะเร็งในการตอสูกับโรคให
ดีมากขึ้นโดยใชสมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) โครงการนี้จะเริ่มตนกับผูปวยมะเร็งในโรงพยาบาลรัฐบาล
จํานวน 5 โรงพยาบาล และจะขยายไปยังโรงพยาบาลใหญทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยตลอดทั้งป 2561
2. เว็บไซต Life & Share
บริษัทจัดทํา เว็บไซต Life & Share เพื่อเปนตัวกลางในการระดมทุนระหวางผูมีความประสงคในการบริจาคกับ
โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในการจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ผูบริจาคสามารถดําเนินการบริจาค ชําระเงิน และตรวจสอบ
รายละเอียดการบริจาคทั้งหมดไดดวยตนเองผานทางเว็บไซด Life & Share ไมตางจากการ shopping online ทําใหการ
ชวยเหลือสังคมเปนเรื่องงาย สะดวก รวดเร็ว และไดอปุ กรณทางการแพทยตรงตามความตองการของผูบริจาค
3. โครงการกระดาษปรุ
บริษัทไดรวมกับลูกคาในการจัดทํากระดาษปรุเพื่อเปนสื่อการสอนใหกับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายพรเทพ เหลือทรัพยสุข ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวา ในปที่ผานมาบริษัท
วันทูวัน (แคมโบเดีย) จํากัด ไดสํานักงานประกันสังคมที่กัมพูชา เปนลูกคา contact center เพิ่มขึ้น และสามารถขายเพิ่มได
(up-sale) บริษัทยังดูโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่กัมพูชาหากยังสามารถเพิ่มการขายไดเราก็ยังเปดใหบริการที่กัมพูชา แต
หากไมสามารถเพิ่มการขายไดบริษัทจะยายการใหบริการมาที่สาขาบุรีรัมภซึ่งจะทําใหตนทุนในการใหบริการลดลง โดยที่
ยังรักษาคุณภาพการใหบริการไดเชนเดิม
นายพรเทพ เหลือทรัพยสุข ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึง บริษัทมีกลยุทธในการ
เพิ่มรายไดเพื่อทดแทนการสูญเสียรายไดเนื่องจากการแพการประมูลโครงการภาครัฐไดอยางไร
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวาบริษัทมีแผนในการ
หารายไดมาทดแทนโดยเพิ่มการขายในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต เชน ธนาคารของหนวยงานรัฐ และการประมูลโครงการ
ภาครัฐขนาดใหญ แตโครงการที่หามาทดแทนอาจจะไมไดมีมูลคาเทากับโครงการที่เสียไป แตคาดวาจะไดกําไรมากกวา
เนื่องจากโครงการที่เสียไปมีการขยายขอบเขตการทํางานที่เพิ่มขึ้นแตงบประมาณเทาเดิม นอกจากนี้บริษัทไดขยายธุรกิจใน
บริษัทยอย บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด ปรับมาดําเนินธุรกิจติดตามหนี้ และบริษัท อินโน ฮับ จํากัด ดําเนินธุรกิจ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานไดแจงวาวาระนี้ไมตองลงมติ เนื่องจากเปน
การรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560ใหที่ประชุมรับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560 ตามทีเ่ สนอ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผูสอบบัญชีของ
บริษัทไดตรวจสอบแลว และแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ประธาน
ขอให คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร กลาวสรุปสาระสําคัญจากงบการเงินซึ่งเปนไปตามคําอธิบาย
และการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
งบกําไรขาดทุน
ในป 2560 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 818.2 ลานบาท ลดลงรอยละ 15 คาใชจายรวมจํานวน 776.3 ลานบาท
ลดลงรอยละ 12.3 และกําไรสุทธิจํานวน 50.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 39.6 คิดเปนกําไรตอหุน 0.18 บาท เนื่องจากการไม
สามารถชนะการประมูลในโครงการของภาครัฐ ซึ่งถือเปนความเสี่ยงทั่วไปของธุรกิจบริการที่มีอายุสัญญาการใหบริการ
และการที่ลูกคาเปลี่ยนนโยบายมาบริหารจัดการศูนยบริการขอมูลของตนเองซึ่งลูกคาสวนใหญจะกลับมาใชบริการของ
บริษัทอีกครั้งเนื่องจากประสบปญหาในดานการบริหารจัดการ และตนทุน นอกจากนี้อีกปจจัยที่ทําใหบริษัทมีรายไดไม
สม่ําเสมอ คือรายไดที่เกิดจากการใหบริการติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Solution) ซึ่งเปนบริการที่
มีรายไดเปนชวงระยะเวลาไมไดเขามาสม่ําเสมอทุกป
งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษทั มีสินทรัพยรวมจํานวน 946.5 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.5 หนี้สินรวมจํานวน 83.1 ลานบาท ลดลงรอยละ
39.6 และสวนของผูถือหุน จํานวน 863.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.3 สินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 825.4 ลานบาท ลดลงรอย
ละ 1.2 เนื่องมาจากการลดลงจากลูกหนี้การคา และรายไดคางรับ ที่มีการรับชําระหนี้ระหวางป สินทรัพยไมหมุนเวียน
จํานวน 121.1 ลานบาท ลดลงรอยละ 31.5 มาจากคาเสือ่ มราคาสําหรับป หนี้สินหมุนเวียนจํานวน 69.9 ลานบาท ลดลงรอย
ละ 41.6 มาจากเจาหนี้การคาที่ลดลง และหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 13.2 ลานบาท ลดลงรอยละ 26.2 มาจากเงินมัดจํา
ลูกคาที่มีการจายชําระระหวางป
อัตราสวนทางการเงิน
บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.10 อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) รอยละ 5.81 อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม (ROA) รอยละ 5.15 อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio) 0.10 เทา อัตราสวนสภาพคลอง
(Current ratio) 11.81 เทา อัตราสวนทางการเงินดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความมัน่ คงทางการเงินของบริษัท
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายนั ทธิ สุ รเมธากุ ล ผูถื อ หุ น สอบถามถึ งผลการฟ อ งร อ งแและแนวโน มของคดี กั บ ลูก หนี้ การค าซึ่ ง เป น
หนวยงานราชการแหงหนึ่งวาเปนอยางไรบาง
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นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวา ทั้งศาลแพง และศาล
อุทธรณ มีคําพิพากษาใหบริษัทชนะคดี และใหหนวยงานราชการแหงนั้นชําระหนี้คืนบริษัทรวมดอกเบี้ย โดยหนวยงาน
ราชการแหงนั้นไดยื่นฎีกาตอศาล ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
นายนัทธิ สุรเมธากุล ผูถือหุน สอบถามถึงแผนในการใชเงินสดของบริษัท นอกจากบริษัทมีแผนการลงทุนใน
การขยายการดําเนินงานในตางประเทศแลว บริษัทมีแผนที่จะนําเงินสดมาจายเงินปนผล หรือผลตอบแทนอื่นใหกับผูถือหุน
หรือไม
นายประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวา บริษทั มีเงินสดกวา 400 ลานบาท
ซึ่งบริษัทวางแผนการใชเงินสําหรับการขยายการดําเนินงานในตางประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ
ทางการตลาดซึ่งมีความไมแนนอน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงพิจารณาจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุนดวยเงินปนผล
นายนัทธิ สุรเมธากุล ผูถือหุน สอบถามถึงการที่บริษัทไปลงนามขอตกลงความรวมมือกับบริษัท contact center
ชั้นนําของประเทศเกาหลี จะสามารถชวยธุรกิจเราไดอยางไรบาง
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวา การรวมมือดังกลาว
จะทําใหบริษัทสามารถขยายฐานลูกคาไปในกลุมใหม มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่นํามา
ใหบริการ contact center เพื่อทดแทนกําลังคน
นายนัทธิ สุรเมธากุล ผูถือหุน สอบถามถึงคาเสื่อมราคาของอุปกรณสํานักงานหากตัดคาเสื่อมหมดแลว บริษัท
สามารถใชงานตอไดอกี กี่ป และบริษัทมีแผนในการซื้ออุปกรณสํานักงานเพิ่มอีกเทาไหร
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวาอุปกรณสํานักงาน
บางตัวที่ตัดคาเสื่อมหมดแลวก็อาจจะไมสามารถใชงานตอไดเนื่องจากลาสมัยไมเหมาะกับการเขาสูยุค Omni-Channel
ปจจุบันบริษัทกําลังประเมินเปรียบเทียบขอดีขอเสียตลอดจนตนทุน และกําไรที่บริษัทไดรับระหวางการใชงานบนระบบ
cloud กับการใชอุปกรณสํานักงานเชื่อมตอ (facility) หากในอนาคตบริษัทสามารถขึ้นระบบผาน cloud ได บริษัทจะ
สามารถใหบริการลูกคาไดทันที และไมจําเปนตองลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณสํานักงาน
นายประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวาอุปกรณสํานักงานที่ตัดคาเสื่อมหมดแลว
ยังสามารถใชงานตอ ได แตไ มสามารถระบุระยะเวลาได รวมทั้ งไม สามารถระบุ มูลค าการลงทุนเพิ่มเติมในอุป กรณ
สํานักงานได เนื่องจากขึ้นอยูกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสัดสวนการเลือกใชเทคโนโลยีของลูกคา
วาตองการใชเทคโนโลยีเดิม หรือเทคโนโลยีใหม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้ วย
201,915,654 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่ เห็นด้ วย
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คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2560
ประธานขอให คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุม นายประชา พัทธยา
กร รายงานตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม
การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,700,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.35 ของกําไรสุทธิประจําป
ของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2560 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 50,447,487 บาท คิดเปน 0.18 บาทตอหุน คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.15 บาทตอหุน
คิดเปนรอยละ 83.25 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2560 ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผล
ของบริษัท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.08 บาทตอหุนโดยจายจากกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนไปแลว
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 0.07 บาทตอหุน โดยจายจากกําไรสะสม ทั้งนี้กําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 21 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป
2560 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.15 บาทต่ อหุ้น
บริษทั จะจ่ ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ ายในอัตรา 0.07 บาทต่ อหุ้น โดยจ่ ายจากกําไรสะสม ทังนีกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับ
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เงินปันผลในวันที 21 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ ายเงินปันผลในวันที 21 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 2,700,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.35 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัทไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ในงบการเงินป 2560 ตามที่กฎหมายกําหนดแลวดวยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
201,915,654 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่กําหนดวา “กรรมการที่มี
สวนไดเสียจะตองไมเขารวมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของตนดังนั้นกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระซึ่งประกอบดวย นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ ออกจาก
หองประชุม ทั้งนีก้ รรมการทั้ง 3 ทาน มิไดเปนผูถือหุนของบริษัท
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ
16 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) จะตองพนจากตําแหนง
โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกไปนั้นสามารถไดรับเลือกกลับเขา
รับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในปนี้ กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระกรรมการ คือ
1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
2. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น
3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกํ าหนด
คาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยกเวนกรรมการที่มีสวนไดเสียพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคุณสมบัติการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไวในหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท
และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแลวมีความเห็นวา
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น และนายเจริญรัฐ
วิ ไ ลลั ก ษณ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 และมี ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถนําประสบการณมาใชเพื่อใหการดําเนินงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้ง นี้ นายชัย ศักดิ์ อัง คสุว รรณ และนพ.ไพโรจน บุญคงชื่น มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการ
บริ ษั ท พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ก รรมการอิ ส ระ ตามหลั ก เกณฑ ที่ บ ริ ษั ท กํ า หนดซึ่ ง เข มกว าข อกํ าหนดขั้ นต่ํ าของสํ านั กงาน
หนา 10 จาก 16 หนา

คณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จ ารณาแล วเห็ น วา นายชัย ศัก ดิ์
อังคสุวรรณ และนพ.ไพโรจน บุญคงชื่น มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถวนตามกําหนด และสามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนแล ว
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอนุมัติแตงตั้ง นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น
และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมรวมพิจารณา
ในวาระนี้
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายคน โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติใน
วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
201,915,654 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000

2. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

200,667,254
1,248,400
0
0

3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.3817
คิดเปนรอยละ 0.6183
คิดเปนรอยละ 0.0000
คิดเปนรอยละ 0.0000

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

201,915,654
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
หนา 11 จาก 16 หนา

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2561
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
ไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
คาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2560ไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ ซึ่งมีการจายจริงในป 2560 รวม 2,300,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นสมควร
เสนอใหที่ป ระชุม ผูถือ หุน พิจ ารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2561
ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา แบงเปน คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และ
คาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ คาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผาน
มาดังนี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับ
คาเบี้ยประชุม
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป
2561 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3)
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2561
ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยคาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จกรรมการ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชนอื่น คาเบี้ยประชุมตอครั้ง สําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผานมา ดังนี้

หนา 12 จาก 16 หนา

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม (บาทตอครัง้ )
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับ
คาเบี้ยประชุม ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
201,915,654 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0000
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2561
ประธานรายงานตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2561 ตาม
กระบวนการที่กําหนด และไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด ไดทําการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป 2543 สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอบริษัท
มาโดยตลอด อีกทั้งไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเปน
บริษัทที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทเปนอยางดี ทั้งนี้โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2558-2560 รวมระยะเวลา 3 ป)
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ป)
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ป)
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
หนา 13 จาก 16 หนา

กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวน 1,200,000 บาท (ในป 2560 บริษัทจายคาสอบบัญชีจํานวน 1,100,000 บาท)
เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 100,000 บาท เนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหมหลายฉบับ บริษัทมิไดจาย
คาบริการอื่นแกผูสอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหวางปที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการใหบริษัทยอยแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเดียวกันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561
โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 โดยอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวน 1,200,000 บาท
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
201,915,654 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 30
ประธานแถลงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า คณะกรรมการบริ ษั ท เสนอแก ไ ขข อ บั ง คั บ บริ ษั ท เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไขตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่
21/2560 เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอแกไข
ขอบังคับ ขอ 30 ของบริษัท ดังนี้
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
หนา 14 จาก 16 หนา

ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณี
เชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผู
ถือหุนนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือจากผูถือหุนดังกลาว ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุน
ตามที่บังคับไวนั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาสี่สิบหา
วันที่คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการ
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จํานวนผู
ถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 32 นั้น ผูถือหุนตามวรรคสี่
จะตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 30 โดยไดแจงตอที่ประชุม
วาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 30 ตามที่เสนอดังนี้
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็
ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณี
เชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือ
หุนนั้น

หนา 15 จาก 16 หนา

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือจากผูถือหุนดังกลาว ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุน
ตามที่บังคับไวนั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาสี่สิบหา
วันที่คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการ
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จํานวนผู
ถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 32 นั้น ผูถือหุนตามวรรคสี่
จะตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
201,915,654 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องใหพิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดใหพิจารณาอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลา
เขารวมประชุมครั้งนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 14.50 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)
เลขานุการบริษัท

หนา 16 จาก 16 หนา

