รายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2560
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3 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. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. นายธนานันท วิไลลักษณ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายประชา พัทธยากร
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่เขารวมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ผูบริหาร
1. นางสาวรุงจีรา ไกรวิวัฒน
ผูจัดการทั่วไป
2. นางวีรนุช
ทางอนันต
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวธิดารัตน แกวใย
ผูจัดการฝายบัญชี
4. นางรัชดา
นิวาศะบุตร
ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ
5. นางศศกร
สุพพัตกุล
รักษาการผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
6. นางสาวเมธาวี สาวิเศษ
เลขานุการบริษัท
ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสรินดา
หิรัญประเสริฐวุฒิ
9

เริ่มประชุม นางรัชดา นิวาศะบุตร ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และแจงใหทราบวามีผูถือหุน
เขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 30 คน เปนจํานวนหุน 6,569,525 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 93 คน เปนจํานวนหุน
205,387,867 หุน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 123 คน เปนจํานวนหุนรวมทั้งสิ้น 211,957,392 หุน คิดเปนรอยละ 75.6991
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท 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
แจงใหผูถือหุนทราบวา กรรมการที่ถือหุนของบริษัทไดแจงความประสงคงดออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย คือ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2560
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ตามที่ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2560 ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 รวมทั้งใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเกี่ยวกับ
บริษัทลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนไดตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง18 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทาน
ใดเสนอวาระ และสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุม
ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาความถูกตอง และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณา
ลวงหนาแลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยไดแจงตอที่
ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นดวย
209,779,815 เสียง คิดเปนรอยละ 98.9622
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
2,200,000 เสียง คิดเปนรอยละ 1.0378
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําป 2559 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาลวหนาแลว และให คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดําเนินงาน
ในปที่ผานมา
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวาในป 2559 บริษัทมี
รายไดรวมจํานวน 968.9 ลานบาท กําไรขั้นตนจํานวน 170.2 ลานบาท กําไรสุทธิจํานวน 83.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน
มาจํานวน 17 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีสัดสวนของการรับงานบริการประเภทการบริหารจัดการศูนยลูกคา
สัมพันธแบบเต็มรูปแบบมากขึ้น
บริษัทสามารถแบงประเภทของรายไดออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะของรายได
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ในป 2559 บริษัทมีสัดสวนรายไดที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอ (recurring revenue) รอยละ 91 ซึ่งสูงกวาป 2558 และ 2557
มีรายไดที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอรอยละ 86 และรอยละ 82 ตามลําดับ ในขณะที่รายไดที่เกิดขึ้นไมสม่ําเสมอ (non-recurring) รอย
ละ 9 บริษัทพยายามรักษาสัดสวนของรายไดประเภทที่เกิดขึ้นสม่ําเสมออยูที่ประมาณรอยละ 90 - 95 เพื่อสรางความมั่นคง
ของรายได
2. ลักษณะบริการ
บริษัทมีบริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในป 2559 บริษัทมีสัดสวนรายไดสูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย
ลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบรอยละ 67 บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธรอยละ 10 บริการระบบศูนยบริการขอมูล
และอุปกรณรอยละ 9 บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จรอยละ 9 และ บริการ
บํารุงรักษาศูนยบริการขอมูลรอยละ 4
3. อายุสัญญา
ลูกคาสวนใหญของบริษัทมีอายุสัญญาอยูในชวง 2-3 ป รอยละ 47 อายุสัญญา 4-5 ป และ 1 ป รอยละ 13 และ 40
ตามลําดับ บริษัทพยายามจะสรางอายุสัญญาใหนานขึ้นในการเซ็นสัญญากับลูกคา
4. ลักษณะธุรกิจของลูกคา
บริษัทแบงลูกคาออกเปน 2 ประเภท คือกลุมเอกชน และกลุมราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีสัดสวนรอยละ 48
และ 52 ตามลําดับ ในป 2559 บริษัทขยายการใหบริการลูกคาเพิ่มขึ้นเปน 14 กลุมอุตสาหกรรม บริษัทมีรายไดรวมมากกวา
รอยละ 60 จากกลุมราชการ และรัฐวิสาหกิจ กลุมสายการบิน และกลุมสื่อสาร บริษัทมีลูกคาใหมเพิ่มขึ้นใน 8 กลุม
อุตสาหกรรม ไดแก กลุมราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุมอาหาร กลุมอสังหาริมทรัพย กลุมธนาคารและสถาบันทางการเงิน
กลุมพลังงาน กลุมคาปลีก กลุมสื่อสาร และอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป 2559
 บริษัทมีการใหบริการลูกคาสัมพันธ 7 ภาษา ไดแก ไทย อังกฤษ จีน เมียนมาร กัมพูชา ลาว และมลายู เพื่อเตรียม
ความพรอมในการเปนศูนยกลางบริการลูกคาสัมพันธในกลุมประเทศ CLMV และในขณะเดียวกันบริษัทยังมี
โอกาสในการขยายไปในประเทศเพื่อนบานมากขึ้น เพื่อลดตนทุนคาความสามารถพิเศษทางดานภาษา
 บริษัทไดดําเนินการวัดความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการ ในป 2559 บริษัทไดรับความพึงพอใจจาก
ลูกคารอยละ 83 และไดรับคําชมมากกวา 6,000 คําชม ซึ่งการไดรับความพึงพอใจตอการใหบริการเกินกวารอยละ
80 เปนการแสดงถึงโอกาสในการตอสัญญา
 บริษัทไดรับรางวัล 2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Service
Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองคกรเอกชนที่ดําเนินธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนําของ
ประเทศไทย เปนปที่ 5 ติดตอกัน
 บริษัทไดจัดกิจกรรมที่สรางคุณคารวมใหกับสังคม (CSV) 2 โครงการ คือ
1. โครงการ “หนังสือเสียงเพื่อผูพิการทางสายตา Voice for blind: One Voice Two Hands One Story” เปน
โครงการที่ ไ ด นํ า ความสามารถของพนั ก งานของบริ ษั ท ในด า นการอ า น การใช ภ าษา และน้ํ า เสี ย งมาทํ า
ประโยชนตอสังคม
2. โครงการ “ขาดแคลนคอล” (Khadcancall) ดวยการใชบริการหลักของบริษัท คือการเปนศูนยบริการขอมูลลูกคา
หรือ Contact Center และไดจัดตั้งเบอรโทรศัพทสายดวนขาดแคลนคอลเพื่อเปนจุดศูนยกลางขอมูลโรงเรียนที่
ขาดแคลนเพื่อใหผูบริจาคที่สนใจไดเขาถึงขอมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนและทําการบริจาคตอไป
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การดําเนินงานที่สําคัญในป 2559
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยใชเทคโนโลยีทดแทนกระบวนการทํางาน เชน E-Recruitment
E-Performance Online training และ Workforce Management System
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ โดยพนักงานสามารถใหบริการไดในหลากหลายชองทาง เชน Facebook Email
Web Chat และ โทรศัพท
3. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน พนักงานใหบริการขอมูลผลิตภัณฑมากขึ้น (Multi-Project) Seat
Utilization System Utilization
การพัฒนาประสิทธิภาพภายในองคกร
บริษัทยังคงดําเนินงานตามนโยบายการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการในระดับมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง จนได
การรับประกันคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ
 ผานการรับรองมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในการบริหารองคกรระดับสากล (ISO9001) version 2015
 ISO/IEC 20000-1:2011 ระบบบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System)
 ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System)
ทิศทางของธุรกิจ contact center
 ธุรกิจ contact center มีแนวโนมการใหบริการของ non-voice มากขึ้น ผานชองทาง email Web chat และ social
media
 เปลี่ยนบทบาทของ contact center เปน profit center
 การเปนผูนํา Digital Social Service
 การใหบริการแบบ Self Service เชน chat-bot speech recognition voice biometrics และ AI
ผลการประเมินการดําเนินงานดานตางๆ
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในป 2559 อยูในเกณฑ "ดีเลิศ"
 ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูใน
ระดับ "ดีเยี่ยม"
 ความคืบหนาในการเขาเปนแนวรวม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไดมีการปรับปรุงแกไขนโยบายการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นใหมี
ความสมบูรณ เพื่อรองรับการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
ปจจุบันบริษัทเปนสมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเห็นความสําคัญตอ
การตานทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) บริษัทไดสงผูแทนของบริษัทเขาประชุมกับหนวยงาน
ตางๆ เกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งไดศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย
CAC ซึ่งบริษัทจะนํามาพิจารณาความเหมาะสมและความพรอม เพื่อการเขาเปนแนวรวมตอไป
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ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานไดแจงวาวาระนี้ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป
2559 ใหที่ประชุมรับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559 ตามทีเ่ สนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผูสอบบัญชีของ
บริษัทไดตรวจสอบแลว และแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ประธาน
ขอให คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร กลาวสรุปสาระสําคัญจากงบการเงินซึ่งเปนไปตามคําอธิบาย
และการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ในป 2559 บริษทั มีสินทรัพยรวม จํานวน 1,012.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.06 หนี้สินรวม 137.5 ลานบาท ลดลง
รอยละ 23.5 และสวนของผูถือหุน 874.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 สินทรัพยหมุนเวียน เพิ่มขึ้นรอยละ 3 เนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินสดที่ไดรับจากการชําระหนี้ สินทรัพยไมหมุนเวียน ลดลงรอยละ 14.8 มาจากคาเสื่อมราคาสําหรับป หนี้สิน
หมุนเวียน ลดลงรอยละ 26.9 มาจากเจาหนี้การคาที่ลดลง และหนี้สินไมหมุนเวียน เพิ่มขึน้ รอยละ 12.6 มาจากการสํารอง
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงานระหวางป
งบกําไรขาดทุน
บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 968.9 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.8 เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากงานบริหารศูนยลูกคา
สัมพันธมากกวางานบริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) คาใชจายรวม
จํานวน 866.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.4 มาจากตนทุนขายลดลง และกําไรสุทธิจํานวน 83.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26
คิดเปนกําไรตอหุน 0.30 บาท
อัตราสวนทางการเงิน
บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 8.35 อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) รอยละ 10.96 อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม (ROA) รอยละ 9.45 อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio) 0.12 เทา อัตราสวนสภาพคลอง (Current
ratio) 6.96 เทา อัตราสวนทางการเงินดังกลาวดีกวาในปที่ผานมา แสดงใหเห็นถึงความมั่งคงทางเงินของบริษัท
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายชิดชนก สงาเมือง ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึงรายไดจากลูกคารายใหญที่มี
รายไดประมาณ 170 ลานบาทตอป หรือ รอยละ 20 ของรายไดรวม หากลูกคารายนี้ไมตอสัญญา บริษัทมีการประเมินความ
เสี่ยงอยางไรบาง
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นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุมวาบริษัทมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงของลูกคาทุกรายกอนครบกําหนดสัญญาประมาณ 6-8 เดือน บริษัทพยายาม
นําเสนอบริการที่สามารถพัฒนาการบริการของลูกคาใหดีขึ้น และยังคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงอื่นที่จะมากระทบเชน สภาวะ
เศรษฐกิจ และงบประมาณ
นายประชา พัทธยากร กรรมการและกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวาบริษัทมีการขยายฐานลูกคาในทุกป และ
ธุรกิจ contact center ยังมีโอกาสขยายในกลุมอุสาหกรรมไดอีกมาก เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกคารายใด
รายหนึ่ง
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
211,987,561 เสียง คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2559
ประธานขอให คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุม นายประชา พัทธยากร
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 4,300,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.16 ของกําไรสุทธิประจําป
ของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2559 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 83,378,160 บาท คิดเปน 0.30 บาทตอหุน คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.23 บาท
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คิดเปนรอยละ 77.24 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2559 ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษัท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 2
กันยายน 2559 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 0.15 บาท ใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17
มีนาคม 2560 เงินปนผลกําหนดจายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป
2559 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.23 บาท
โดยจายสวนที่เหลือหุนละ 0.15 บาท ใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เงินปนผล
กําหนดจายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,300,000 บาท คิดเปนรอยละ
5.16 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัทไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2559 ตามที่กฎหมายกําหนดแลวดวย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นดวย
211,987,604 เสียง คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่กําหนดวา “กรรมการที่มี
สวนไดเสียจะตองไมเขารวมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของตนดังนั้นกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระซึ่งประกอบดวย นพ.ระเฑียร ศรีมงคล นายธนานันท วิไลลักษณ และนายประชา พัทธยากร ออกจาก
หองประชุม กรรมการทั้ง 3 ทาน มิไดเปนผูถือหุนของบริษัท
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ทุกครั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) จะตองพนจากตําแหนงโดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปน
ผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกไปนั้นสามารถไดรับเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในปนี้ กรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระกรรมการ คือ
1. นพ.ระเฑียร ศรีมงคล
2. นายธนานันท วิไลลักษณ
3. นายประชา พัทธยากร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการทั้ง 3 ทาน มิไดเปนผูถือหุนของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทยกเวนกรรมการที่มีสวนไดเสียพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไดพิจารณาคุณสมบัติการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไวในหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และ
นโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแลวมีความเห็นวา
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก นพ.ระเฑียร ศรีมงคล นายธนานันท วิไลลักษณ และนายประชา
พัทธยากร มีคุณ สมบั ติครบถว นตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และมี ความรู ความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถนําประสบการณมาใชเพื่อใหการดําเนินงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นพ. ระเฑียร ศรีมงคล มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติกรรมการ
อิสระ ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดซึ่งเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นพ. ระเฑียร ศรีมงคล มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถวน
ตามกําหนด และสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอนุมัติแตงตั้ง นพ. ระเฑียร ศรีมงคล นายธนานันท วิไลลักษณ และนาย
ประชา พัทธยากร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมรวมพิจารณาในวาระนี้
ประธานชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา และไดเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินกวา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายคน โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติใน
วาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ป ระชุม พิ จารณาแล ว มีม ติ อนุ มั ติ แต ง ตั้ง กรรมการที่ ค รบกํ า หนดออกตามวาระ กลั บ เขา ดํ ารงตํ าแหน ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เห็นดวย
211,968,060 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9908
ไมเห็นดวย
19,544 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0092
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
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2 นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง
เห็นดวย
211,968,060 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9908
ไมเห็นดวย
19,544 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0092
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
3 นายประชา พัทธยากร
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2560
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
ไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
คาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2559ไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุ น
ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ ซึ่งมีการจายจริงในป 2559 รวม 1,860,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นสมควร
เสนอใหที่ป ระชุม ผูถือ หุน พิจ ารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2560
ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา แบงเปน คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และ
คาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ คาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผาน
มาดังนี้
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับคา
เบี้ยประชุม
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ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด สอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป
2560 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3)
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2560 ภายใน
วงเงินไมเกิน 4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยคาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จกรรมการ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชนอื่น คาเบี้ยประชุมตอครั้ง สําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผานมา ดังนี้
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครัง้ )
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ทังนีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ไม่ ได้ รับค่ า
เบียประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นดวย
209,756,752 เสียง คิดเปนรอยละ 98.9476
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
2,230,971 เสียง คิดเปนรอยละ 1.0524
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2560
ประธานรายงานตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2560 ตาม
กระบวนการที่กําหนด และไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด ไดทําการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป 2543 สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอบริษัท
มาโดยตลอด อีกทั้งไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเปน
บริษัทที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณในการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทเปนอยางดี ทั้งนี้โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2558-2559 รวมระยะเวลา 2 ป)
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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 จัดหาผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาว
ได คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
คาสอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 1,100,000 บาท (ในป 2559 บริษัทจายคาสอบบัญชีจํานวน 910,000 บาท) เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนจํานวน 190,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและรายงานของผูสอบบัญชี บริษัทมิไดจาย
คาบริการอื่นแกผูสอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหวางปที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการใหบริษัทยอยแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเดียวกันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560
โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 โดยอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 1,100,000 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
เห็นดวย
203,457,023 เสียง คิดเปนรอยละ 95.9759
ไมเห็นดวย
8,530,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.0241
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องใหพิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถือหุนสอบถาม
ดังนี้
นายสินโชค พิริโยทัยสกุล ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องเงินสดที่บริษัทมีอยูจะดําเนินการอยางไร
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นายประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร ชี้แจงวาบริษัทนําเงินสดที่มีอยูฝ ากประจํากับธนาคารซึ่งได
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเตรียมไวสําหรับขยายธุรกิจในตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทวางแผนที่จะยายสถานที่ทํางานไปตั้ง
ในตางจังหวัดเพื่อลดตนทุน
คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวาบริษัทจะนําเงินสดไปใชใน
การพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน social เชนการพัฒนา social monitoring ซึ่งเปนการตอยอดบริการของบริษัท และใชสําหรับ
การทําการควบรวมธุรกิจที่เอื้อประโยชนกับธุรกิจของบริษัท
นายพิชยั โอทยากุล ผูถือหุน สอบถามถึงผลการฟองรองกับหนวยงานราชการแหงหนึ่ง และความคืบหนาในการ
ขยายธุรกิจการทวงหนี้
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทชนะคดีหนวยงาน
ราชการแหงนั้น ซึ่งศาลแพงมีคําสั่งใหหนวยงานราชการแหงนั้นชําระหนี้คืนบริษัทรวมดอกเบี้ยประมาณ 70-80 ลานบาท
โดยหนวยงานราชการแหงนั้นไดยื่นอุทธรณตอศาล ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาล
สําหรับความคืบหนาในการขยายธุรกิจทวงหนี้ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ชี้แจงวาบริษทั ไมประสบความสําเร็จในการเจรจากับบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจการทวงหนี้รายนั้นแลว เนื่องจากไมสามารถ
ตกลงเรื่องมูลคาได แตในปจจุบนั บริษทั ไดมีการเจราจากับบริษทั รายใหมซึ่งอยูระหวางการพิจารณา
นายสิ นโชค พิริ โยทั ยสกุ ล ผูรั บมอบฉัน ทะ สอบถามวาเมื่อไหรบริ ษัทจะมีรายได จากการใหบริ การsocial
monitoring
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวาราคาตลาดโดยทั่วไปในการใหบริการ
social monitoring อยูประมาณ 30,000-100,000 บาท แตปจจุบันบริษัทยังไมไดเก็บคาบริการจากลูกคาเนื่องจากเปนการ
พัฒนารวมกัน ในขณะเดียวกันบริษัทก็เปดโอกาสในการเจรจากับบริษัทอื่นที่มีความชํานาญในการพัฒนา software แทน
การพัฒนาดวยตนเองเพื่อรนระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อเสนอบริการแบบเต็มรูปแบบ โดยบริษัทจะพิจารณาความคุมคาของ
การลงทุน
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดใหพิจารณาอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลา
เขารวมประชุมครั้งนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 11.20 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)
เลขานุการบริษัท
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