รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
2.

นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ

3.

นพ.ระเฑียร ศรีมงคล

4.

นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น

5.
6.
7.

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

8. นายธนานันท วิไลลักษณ
9. นายศิริชัย รัศมีจันทร
10. นายประชา พัทธยากร
ผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวรุงจีรา
นางวีรนุช ทางอนันต
นางสาวธิดารัตน แกวใย
นางรัชดา นิวาศะบุตร
นางศศกร สุพพัตกุล
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ไกรวิวัฒน ผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ
รักษาการผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
2. นางสาวณัฏฐา สหสุทธิ์มนตรี
เริ่มประชุม นางรัชดา นิวาศะบุตร ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และแจงใหทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 35 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 198,087,401 หุน คิดเปนรอยละ 70.75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
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นางรัชดา นิวาศะบุตร ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท ประธานคณะอนุกรรมการตางๆ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทตอที่ประชุม
พรอมทั้งชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนทราบ
1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู
2. ผูถ ือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละระเบียบวาระไดในใบลงคะแนนที่
ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลวยกมือ
เพื่อใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละระเบียบ
วาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และถือวา
คะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของ
ทานผูถือหุน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุนบันทึกรวมไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อการลงมติไวแลว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง พรอมสัดสวนเมื่อเทียบกับจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละ
ระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําถาม ขอใหยกมือและแถลงตอที่
ประชุมวาเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พรอมแนะนําตัวโดยแจงชื่อและนามสกุล แลวจึงเสนอความเห็นหรือคําถาม
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอใหผูถือหุนสงบัตรลงมติของทุกวาระคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท กอนออกจากหองประชุม
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมไดเสนอ คุณสินมหัต สุขจิตต ผูรับมอบฉันทะของ บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เขารวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และไดขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผูถือหุน เขารวมเปนสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนอาสาเขารวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพิ่มเติม
แจงใหผูถือหุนทราบวา กรรมการที่ถือหุนของบริษัทไดแจงความประสงคงดออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย คือวาระที่ 5 พิจารณา
อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ประจําป 2559
ตามที่ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2558 – 31 มกราคม 2559 รวมทั้งใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนได ตั้งแต
วันที่ 30 กันยายน 2558 – 28 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระ และสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุม
ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558

ประธานเสนอใหที่ประชุมิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถืหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
คณะกรรมการไดพิจารณาความถูกตอง และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบลวงหนาแลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับ
การรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
198,291,729 เสียง
คิดเปนรอยละ
100 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2558

ประธานเสนอให ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานประจํ าป 2558 ซึ่ งได จัดส งให ผูถือหุนทุ กทานพรอมหนังสื อเชิ ญประชุม เพื่อ
พิจารณาลวหนาแลว และให คุณรุงจีรา ไกรวิวัฒน ผูจัดการทั่วไป รายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจไวชัดเจนดังนี้
วิสัยทัศน
บริษัทมุงสูการเปนผูนําดานการบริการ CUSTOMER MANGEMENT SOLUTIONS ในกลุมประเทศ CLMV
โดยการสงมอบบริการที่มากกวาลูกคาคาดหวังดวยคุณภาพ มาตรฐานสากล
พันธกิจ
การเปนผูใหบริการอันดับหนึ่งในการนําเสนอ CONTACT CENTER SOLUTIONS ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุก
รูปแบบดวยสินคาและบริการที่เปยมดวยคุณภาพ เราพรอมตอบสนองทุกความตองการในงานดานบริการอยูเสมอและเราไมเคยหยุด
นิ่งที่จะคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆที่จะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพดานงานบริการ ใหแกทกุ ธุรกิจของลูกคา
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทแบงการประกอบธุรกิจออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งศูนยบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions)

-

Contact Center Setup

- Software Customization

Hosted Solution

- Disaster Recovery Center

Fully Backup Site

- Maintenance Service

-

Information Center

- Membership Management

Marketing Campaign

- Order Taking

Tele Survey

- Data cleansing

Direct response TV

- Complaint handling

Manage Service
- Solutions Consultant
2. บริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ (Customer Management Solution)

ขอมูลสําคัญทางการเงิน
บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 996.3 ลานบาท กําไรสุทธิจํานวน 66.2 ลานบาท กําไรสุทธิตอหุน 0.24 บาท ทรัพยสินรวมจํานวน
1,018.5 ลานบาท หนี้สินรวมจํานวน 179.8 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 838.9 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผานมา

 บริษทั ใหบริการในกลุมธุรกิจครอบคลุมประมาณ 13 กลุมธุรกิจ มีการขยายและเติบโตหลากหลายธุรกิจที่สําคัญ เชน ธนาคาร,
ประกัน , สายการบิน และพลังงาน

 การขยายงานในตางประเทศ
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บริษัทขยายฐานลูกคาในประเทศกัมพูชามากขึ้น และกําลังศึกษาการขยายธุรกิจไปในประเทศพมา โดยการหาพันธมิตร
ทางดานธุรกิจ เชน การเขาถือหุน การซื้อหุนธุรกิจดาน Contact Center และวางแผนในการขยายสวนแบงทางตลาดในธุรกิจ
ตางๆ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทดวย
การบริหารจัดการตนทุน อยางมีประสิทธิภาพ
1. เพื่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน (Process proficiency)
2. สรางผลผลิตสูงที่สุด (Productivity Maximization)
3. การใชทรัพยยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Resource Utilization)
4. การบริหารจัดการตนทุน (Cost Management )
นํานวัตกรรมเขามาชวยในการใหบริการ Contact Center เชน

-




การใหบริการลูกคาและการตลาดแบบหลายชองทางในระบบเดียว (Omni-Channels)
ระบบ Cloud
บริหารและสรางความสัมพันธกับลูกคาบนสังคมออนไลน (social CRM)
โปรแกรมบริหารความสัมพันธลูกคาตามลักษณะแตละธุรกิจ (New CRM)
ระบบการเปลี่ยนขอมูลเสียงใหเปนขอความอัตโนมัติ (Speech analytics)

ระบบบริการอัตโนมัติผานขอความเสียงหรือขอความ ( ITR/ IVR)
บริษัทจัดอบรบใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง
บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานองคกร ไดแก

- มาตรฐาน ISO ISO 9001 :2008 ตั้งแต ป 2555 จนถึงปจจุบัน
- ISO/IEC 20000-1:2011 (IT Service Management System)
- ISO/IEC 27001 ขอบขายการรับรอง Data Center





รางวัลที่บริษัทไดรับ
บริษัทไดรับรางวัลดานบริการจัดการ OUTSOURCED CONTACT CENTER VENDOR OF THE YEAR จากบริษัท Frost &
Sullivan 4 ปติดตอกัน
กิจกรรมเพื่อสังคม ดาน CSV
บริษัทไดจัดทําหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด จํานวน 121 เลม เพื่อมอบใหมูลนิธมิ ูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย
ผลการประเมินการดําเนินงานดานตางๆ
- ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในป 2558 อยูในเกณฑ "ดีมาก"
- ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในระดับ "ดี
เยี่ยม"
- ผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption
นายศิริชัย รัศมีจันทร กรรมการ รายงานวา บริษัทใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต บริษัทเปนสมาชิกเครือขาย
หุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒน ไดจับมือกับแนวรวมดําเนินงานที่เห็น
ความสําคัญตอการตานทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) ในปที่ผานมาบริษัทไดผลการประเมินระดับการ
พัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption อยูในระดับ 3 แสดงถึงการที่บริษัทมีการกําหนดนโยบายเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับคอรรัปชั่น ปจจุบันบริษัทกําลังศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย
Collective Action Coalition : CAC ซึ่งบริษัทจะนํามาพิจารณาความเหมาะสมและเตรียมความพรอม เพื่อการเขาเปน
แนวรวมตอไป

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานไดแจงวาวาระนี้ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2558 ใหที่ประชุมรับทราบ
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มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2558 ตามทีเ่ สนอ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบ
แลว และแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ประธานขอให คุณประชา พัทธยากร กรรมการ
และกรรมการบริหาร กลาวสรุปสาระสําคัญจากงบการเงินซึ่งเปนไปตามคําอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ในป 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวม จํานวน 1,018.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 หนี้สินรวม 179.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 84.1 และสวน
ของผูถือหุน 838.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 คิดเปนอัตราหนี้สินตอสวนผูถือหุน 0.2 เทา อัตราสวนสภาพคลอง 4.9 เทา สินทรัพยหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นรอยละ 27.5 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ ซึง่ เปนไปตามการขยายตัวทางธุรกิจ สินทรัพยไมหมุนเวียน ลดลงรอยละ 22.5 มาจาก
คาเสื่อมราคาสําหรับป และหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นรอยละ 95.2 มาจากเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
งบกําไรขาดทุน
บริษัทมีรายไดรวม จํานวน 996.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26.1 กําไรสุทธิ 66.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 คิดเปนกําไรตอหุน 0.24
บาท รายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นรอยละ 29 สวนใหญมาจากการขยายตัวทางธุรกิจในกลุม Outsource กลุมราชการ กลุมสายการบิน
และกลุมประกันภัย
กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เนื่องจาก การแขงขันที่สงู ขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจ และการรักษาสวนแบงการตลาด และฐานลูกคา เพื่อ
โอกาสสรางรายไดในอนาคตจึงทําใหบางโครงการมีกําไรขั้นตนต่ําลง และกําไรสุทธิจึงเพิ่มสูงขึ้นจากปที่แลวไมมากนัก อัตราผลตอบแทนสวน
ของผูถือหุน (ROE) รอยละ7.89 และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) รอยละ 6.5
ประธานได เปดโอกาสใหผูถือหุน สอบถามหรือแสดงความคิด เห็น และเมื่อไมมีผูถื อหุน ทานใดสอบถามหรือแสดงความคิ ดเห็ น
ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตอง
ไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
198,311,029 เสียง
คิดเปนรอยละ
100 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2558

ประธาน ขอให คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร รายงานตอที่ประชุม นายประชา พัทธยากร รายงานตอที่
ประชุมวา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ
ทุกประเภท ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและ
การขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน
หนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,500,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.28 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัท ไวเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2558 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 66,228,500 บาท คิดเปน 0.24 บาทตอหุน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2558 ใหกับผูถ ือหุนในอัตราหุนละ 0.16 บาท คิดเปนรอยละ 67.64 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมประจําป 2558 ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลของโดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ
0.07 บาท ใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 0.09 บาท ใหกับผูถือหุน ที่มีรายชื่อ ณ วันปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เงินปนผลกําหนดจายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2558 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการ
ลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถ ือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2558 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.16 บาท โดยที่บริษัทไดจายเปน
เงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 0.09 บาท ใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ
วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เงินปนผลกําหนดจายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทไดพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 3,500,000 บาทซึ่งคิดเปนรอยละ 5.28 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัทไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2558
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
198,333,708 เสียง
คิดเปนรอยละ
100 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่กําหนดวา “กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไม
เขารวมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของตนดังนั้นกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระซึ่งประกอบดวย นายวิชัย
ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ และนายศิริชัย รัศมีจันทร ออกจากหองประชุม และขอให นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เปนผูดําเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณรายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุก
ครั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) จะตองพนจากตําแหนงโดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการผูอ อกไปนั้นสามารถไดรับเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในปนี้ กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระกรรมการ คือ
1.

นายวิชัย ศรีขวัญ

2.

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ

3.

นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

4.

นายศิริชัย รัศมีจันทร

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธาน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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กรรมการทั้ง 4 ทานไดแจงความประสงคงดออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ยกเวนกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาคุณสมบัติการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไว
ในกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทแลวมีความเห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน ไดแก นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักร
วงศ และนายศิริชัย รัศ มีจั นทร มี คุ ณสมบั ติครบถ วนตามพระราชบัญญัติบ ริษัท มหาชนจํากั ด พ.ศ. 2535 และมีค วามรู ความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถนําประสบการณมาใชเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน คือ นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
นางสุกั ญญา วนิชจักรวงศ และนายศิริชัย รัศมีจั นทร กลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้ง นี้กรรมการที่มี สวนเกี่ ยวของไมรวม
พิจารณาในวาระนี้
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายคน โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
2 นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
3 นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธาน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
198,333,708 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
195,904,732 เสียง
0 เสียง
2,428,976 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.78 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
1.22 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
198,296,146 เสียง
0 เสียง
37,562 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
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99.98 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0.02 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม

4 นายศิริชัย รัศมีจันทร
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความสี่ยง/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
198,321,784 เสียง
0 เสียง
11,924 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.99 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0.01 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําป 2559
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการไวอยางชัดเจนและ
โปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแตละทาน
คาตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการในป 2558 ไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2558 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ ซึ่งมีการจายจริงในป 2558 รวม 1,675,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอแลวเห็น สมควรเสนอใหที่ป ระชุม ผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําป 2559 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา แบงเปน
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ คาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขา
รวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผานมาดังนี้
จํานวนเงิน (บาท)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําป 2559 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติ
ในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแลว มี ม ติ อนุ มั ติ คา ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการประจํ า ป 2559 ภายในวงเงิน ไม เกิ น
4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยคาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จกรรมการ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่น คาเบี้ยประชุมตอครั้ง
สําหรับกรรมการทีเ่ ขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผานมา ดังนี้
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จํานวนเงิน (บาท)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับคาเบี้ยประชุม คะแนนเสียง
สําหรับการอนุมัติในวาระนี้มีดังนี้
เห็นดวย
195,466,469 เสียง
คิดเปนรอยละ
98.55 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
งดออกเสียง
2,867,239 เสียง
คิดเปนรอยละ
1.45 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2559
ประธานรายงานตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2559 ตามกระบวนการที่กําหนด
และไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีประจําป 2559 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดทําการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแต
ป 2543 สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
นอกจากนี้ ยังเปนบริษัทที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณในการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทเปนอยางดี ทั้งนี้โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัท
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2558 รวมระยะเวลา 1 ป)
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ป)
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ป)
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
สํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และเห็นควรเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป 2559 จํานวน 970,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเนื่องจากขนาดรายการที่เพิ่มขึ้นจํานวน
100,000 บาท และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและรายงานของผูสอบบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2559 จํานวน 70,000 บาท
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึงคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นหรือไม
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นายประชา พัทธยากร แจงวาคาสอบบัญชีที่เพิม่ ขึ้นเนื่องมาจากขนาดรายการที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2559 ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในบริษัทยอย เนื่องจากบริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด มีการทําธุรกรรมเพิ่มขึ้น สําหรับ
บริษัท วันทูวัน (คอมโบเดีย) จํากัด คาสอบบัญชีเทากับปที่ผานมา
เมื่ อไม มี ผูถื อหุ นท านใดสอบถามหรือแสดงความคิด เห็น เพิ่มเติม ประธานจึ ง ขอให ที่ป ระชุ มพิจ ารณาแตง ตั้งผูส อบบั ญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 โดยอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2559 จํานวน 970,000 บาท
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ
ในวาระนี้ มีดังนี้
เห็นดวย
198,336,708 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องใหพิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถือหุนสอบถามดังนี้

คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาทําไมจํานวนหุนถัวเฉลี่ยที่แสดงในงบการเงินของ
บริษัทในป 2557 และ 2558 ถึงไมเทากัน
คุณประชา พัทธยากร ชี้แจงวาในป 2557 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจาก 255,000,000 หุน เปน 280,000,000 หุน
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา สอบถามวาทําไมกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได และภาษีเงินได ของป 2557 ถึงมีจํานวนทีล่ ดลงใกลเคียงกัน
คุณประชา พัทธยากร ชี้แจงวา บริษัทใชสิทธิประโยชนทางภาษีจึงทําใหบริษัทจายภาษีนอยลง
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา สอบถามเรื่อง รายได และความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในอนาคตเปนอยางไร
คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ ชี้แจงดังนี้
ดานรายได
ธุรกิจ Outsource มีการเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทคาดวาปนี้จะมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 ปจจุบันมีลูกคารายใหญเพิ่มมาก
ขึ้น และสวนหนึ่งที่มีโอกาสในการขยายตัวจากการขยายธุรกิจในประเทศพมา และการทําการควบรวมกิจการกับบริษัทที่เปนธุรกิจใกลเคียงกัน
บริษัทมีการขยายตัวจากกลุมลูกคาเดิมและ กลุมลูกคาใหมที่มีเพิ่มมากขึ้น เชน กลุมพลังงาน กลุมอสังหาริมทรัพย กลุมประกัน ธุรกิจที่เริ่ม
เปลี่ยนจากการบริการ Outsource service เปน Sale conversion มากขึ้น
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ดานความเสี่ยง
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการดูแลจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทคือเรื่องคาจาง ซึ่งบริษัทมี
แผนในการขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําทักษะและคาแรงที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาธุรกิจเพื่อลดตนทุนในการใหบริการ
คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา ผูถือหุน สอบถามความหมายของ Sale Conversion
คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ ชี้แจงวา ธุรกิจ Outsource Contact Center ในปจจุบันไมเพียงแตใหขอมูลสินคา แตยังสามารถตอยอดการ
ขาย หรือปดการขายใหลูกคา ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท โดยบริษัทจะมีการอบรม ทักษะบริการใหกับพนักงาน เพื่อใหสามารถ
สรางยอดขายไดเพิม่ ขึ้น
คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา ผูถือหุน สอบถามวา ทําไมรายไดเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส แต Gross Margin ลดลง
คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ ชี้แจงวาเกิดจากการขยายธุรกิจ การบริหารจัดการ และตนทุนคาแรงที่เพิ่มขึ้น แตในปนี้การทําสัญญากับ
ลูกคาที่มีการตอสัญญาจะมีการปรับคาแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะทําให margin เพิ่มขึ้น ในปนี้บริษัทคาดวาจะมีรายไดจากการใหบริการ outsource
ประมาณรอยละ 80 ซึ่งมีกําไรขั้นตนประมาณรอยละ 9-10
คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา ผูถือหุน สอบถามถึงยอดลูกหนี้การคาที่คางชําระเพิ่มขึ้น ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวของ และธุรกิจที่ไมเกี่ยวของ
คุณประชา พัทธยากร ชี้แจงวา ลูกหนี้คางชําระในสวนของธุรกิจที่เกี่ยวของไดชําระแลวเมื่อตนปที่ผานมา และ ลูกหนี้คางชําระของ
ธุรกิจที่ไมเกี่ยวของ คือการรถไฟแหงประเทศไทยที่อยูระหวางการฟองรอง มูลคาประมาณ 70,000,000 บาท
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดใหพิจารณาอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลาเขารวมประชุม
ครั้งนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 10.20 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)
เลขานุการบริษัท
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