สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที ประชุมเมือวันที 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนน
วิภาวดีรังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
เริมประชุ ม นางรัชดา นิ วาศะบุตร พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ื อหุ ้น และแจ้งให้ทราบว่ามีผถู ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
58 คน นับจํานวนหุ ้นได้ 206,171,617 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.63 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ ายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของ
บริ ษทั พิธีกรได้แจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบว่าเพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้เชิ ญนางสาวกนกวรรณ ศรี นวล ตัวแทนจากสมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยมาร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ ม รวมทังได้ขออาสาสมัครเพิมเติ มจากผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะเป็ นผู ้
ตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมซึ งมีผรู ้ ับมอบฉันทะสมัครจํานวน 1 ท่านและได้แนะนําตัวต่อทีประชุมคือ นางสาวชลธิ ชา แสงสุ ธา
พิธีกรได้เชิ ญผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงทัง 2 ท่านไปนังทีจุดนับคะแนน จากนันได้ชีแจงให้ทีประชุ มทราบถึ งวิธีการออกเสี ยง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละระเบียบวาระเพือให้ผถู ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมการประชุมรับทราบโดยทัวกัน ดังนี
1. ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีมีอยู่
2. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนทีได้รับ ณ
ตอนลงทะเบียน
3. หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสี ยงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพือให้เจ้าหน้าที
รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระเท่านัน
โดยจะนําคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่ าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดที เข้าร่ วมประชุ ม และถื อว่า
คะแนนเสี ยงส่ วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสี ยงทีลงมติ เห็นด้วยตามทีเสนอในวาระนันๆ
5. ผูถ้ ือหุ ้นทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ื อหุ ้น
บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็ นด้วย ไม่เ ห็ น ด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ื อหุ ้ นบัน ทึ กรวมไว้ใ นเครื อง
คอมพิวเตอร์ เพือการลงมติไว้แล้ว โดยบริ ษทั จะแสดงผลการนับคะแนนให้ทีประชุ มรับทราบทังเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง พร้ อมสัดส่ วนเมือเทียบกับจํานวนหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนภายหลังการลง
มติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อคําถาม ขอให้ยกมือและ
แถลงต่อทีประชุ มว่าเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ พร้ อมแนะนําตัวโดยแจ้งชื อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็ นหรื อ
คําถาม
ทังนี บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุ มได้ตลอดเวลา จึ งส่ งผลให้จาํ นวนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้นทีมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนทังหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน จากนันพิธีกรได้แนะนําประธานกรรมการบริ ษทั และขอให้ประธานฯ ดําเนิ นการประชุมต่อไป
ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดประชุ ม และได้แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ทีเข้าร่ วมประชุ ม โดยกรรมการทุกท่าน และ
ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง 6 คณะ ได้เข้าร่ วมประชุมดังนี
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
2. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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3. น.พ. ระเฑียร ศรี มงคล
4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชื น
5. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
6. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
7. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
8. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
9. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
10. นายประชา พัทธยากร

ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวดวงกมล ตัณตระบัณฑิตย์
2. นายณภัทร อมราภรณ์
3. นางสาวธิ ดารัตน์ แก้วใย
4. นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี ยง / ประธานกรรมการเพือความยังยืน
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี ยง

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เลขานุการบริ ษทั

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษทั สํ านักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นางสาวมณฑ์วิภา อิงคากุล
จากนันประธานฯ แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าบริ ษทั ขอเก็บใบลงคะแนนของผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่านคืนเพือเป็ นหลักฐานภายหลังเสร็ จสิ น
การประชุม และได้แจ้งว่าตามทีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม สําหรับการประชุ มสามัญผูถ้ ื อ
หุ ้นประจําปี 2558 และส่ งคําถามเกียวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
ฯ และแสดงรายละเอี ยดขันตอนการเสนอวาระการประชุ มและการส่ งคําถามไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ตังแต่วนั ที 30 กันยายน 2557 แล้วนัน
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อส่ งคําถามในช่วงเวลาทีกําหนด ประธานฯ จึงดําเนิ นการประชุ มตาม
ระเบียบวาระทีกําหนดในหนังสื อเชิ ญประชุมดังนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ประชุ มเมือวันที 23 เมษายน 2557
ซึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ นว่ารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2557 บันทึกอย่างถูกต้องตรงตามมติของทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
และได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมเพือตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีต้องได้รับ
การรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที 2

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ ้น =1 เสี ยง )
206,278,838
-

% ของจํานวนหุ ้นทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณารายงานผลการดําเนิ นงานและรายงานประจําปี 2557 ซึ งได้ส่งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทุกท่านพร้ อม
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงาน
หนังสื อเชิ ญประชุ มเพือพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นางสุ กญ
ประจําปี 2557 ของบริ ษทั ให้ทีประชุมทราบ
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ได้รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมาให้ทีประชุมทราบ ดังนี
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ทีจะเป็ นผูน้ าํ ด้านการบริ การ Customer Management Solutions ในกลุ่มประเทศ CLMV โดยการส่ งมอบบริ การ
มากกว่าทีลูกค้าคาดหวังด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล
บริ ษทั กําหนดพันธกิจในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การอันดับหนึ งในการนําเสนอ Contact Center Solutions ทีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ทุกรู ปแบบด้วยสิ นค้าและบริ การทีเปี ยมด้วยคุณภาพ บริ ษทั พร้ อมตอบสนองทุกความต้องการในงานด้านบริ การอยูเ่ สมอและไม่เคยหยุดนิ งทีจะคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทีจะช่วยเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพด้านงานบริ การให้แก่ทุกธุรกิจของลูกค้า
บริ ษทั มีความเชื อมันเป็ นอย่างยิงว่าความสําเร็ จของลูกค้าคือความสําเร็ จของบริ ษทั และมีคาํ มันสัญญาทีจะส่ งมอบงานอย่างมีคุณภาพชัน
เลิศให้แก่ลูกค้า ดังคํากล่าวทีว่า “ความสําเร็ จทางธุรกิจของลูกค้า เปรี ยบเสมือนความสําเร็ จของบริ ษทั และพนักงานทุกคนอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน” บริ ษทั มี
ความมุ่งมันทีจะพัฒนาธุ รกิจให้มีความมันคงและแข็งแกร่ งโดยยึดมันในจริ ยธรรมและความซื อสัตย์ทางธุ รกิ จ ทังนี เพือการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนตาม
ความคาดหวังของลูกค้าและผูถ้ ือหุ ้น
โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ
1. บริ การออกแบบ พัฒนา และติดตังศูนย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ (Turnkey Total Solutions)
- Solutions Consultant
- Disaster Recovery Center
- Contact Center Setup
- Fully Backup Site
- Software Solutions
- Manage Service
- Hosted Solutions
2. รับจ้างให้บริ การศูนย์บริ การข้อมูล (Outsourced Contact Center Service)
- Customer Service Management
- Fully Outsource
- Campaign Management
- Facility Outsource
Sales Management
- Telemarketing Campaign
Quality Monitor
- CSS Outsource & Recruitment
Training Academy
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
การเปลียนแปลงในปี ทีผ่ านมา
 บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือวันที 15 พฤษภาคม 2557
 บริ ษทั ได้จดั ตังบริ ษทั วันทูวนั แคมโบเดีย จํากัด (One to one (Cambodia) Company Limited) ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั โดยเริ มบริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบในเดือนมีนาคม 2557
 บริ ษทั ได้รับรางวัล Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Vendor of the year 2014 จาก Frost &
Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะทีเป็ นองค์กรเอกชนทีดําเนิ นธุรกิจด้าน Contact Center ชันนําของประเทศไทย
 บริ ษทั เปิ ดการให้บริ การใหม่ดา้ น Debt Alert โดยจับกลุ่มลูกค้าสิ นเชื อ ประกัน และสถาบันการเงิน
 บริ ษทั เปิ ดการให้บริ การกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อาทิเช่ น กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มประกัน และขยายจํานวนที นังในการ
บริ การให้กบั กลุ่มสายการบินมากขึน
 บริ ษทั ได้รับรางวัล The Best Organization for Cooperative Education ในฐานะสถานประกอบการดี เด่นทีส่ งเสริ ม
การดําเนิ นงานสหกิจศึกษาในปี 2557
นอกจากนียังได้นาํ เสนอวีดีทศั น์ภาพกิจกรรม CSR ทีได้ดาํ เนิ นการระหว่างปี ทีผ่านมาให้ผถู ้ ือหุ ้นรับชม
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี ไม่ตอ้ งลงมติ เนื องจากเป็ นการรายงานผลการ
ดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี 2557 ให้ทีประชุมรับทราบ
วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการเป็ นผูร้ ายงานต่อทีประชุม

นายประชา พัทธยากรได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึ งผูส้ อบบัญชี ได้
ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็ นอย่างไม่มีเ งื อนไข โดยได้จดั ส่ งให้ กบั ผูถ้ ื อหุ ้ นทุก ท่านล่ วงหน้าแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้
แสดงรายงานสรุ ปงบการเงินรวมเปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 ต่อทีประชุม ดังนี
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุ ้น (บาท)

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2557
ปี 2556
903.9
97.6
790.4
66.0
0.26

492.2
94.6
691.9
89.7
0.43

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุ มตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติในวาระนี ต้อง
ได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 4

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ ้น =1 เสี ยง )
206,437,382
-

% ของจํานวนหุ ้นทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2557

ประธานฯ รายงานต่อทีประชุ มว่าบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ50 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ น
รวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะ
ขึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆในอนาคต ในปี 2557 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ตาม
งบการเงินรวม 65,895,157 บาทคิดเป็ น 0.26 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการจึงเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2557 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 67.89 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมประจําปี 2557 ซึ งสู งกว่าอัตราที
กําหนดในนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้วหุ ้นละ 0.11 บาท เมื อวันที 3 กันยายน 2557
คงเหลื อจ่ายในงวดนี อีกหุ ้นละ 0.05 บาท กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 13 พฤษภาคม 2558 ทังนี บริ ษทั ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี
2557 จํานวน 3,500,000 บาทซึ งคิดเป็ นร้อยละ 5.01 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2557 ตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิจดั สรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลง
มติในวาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท โดยทีบริ ษทั ได้จ่ายเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วหุ ้นละ 0.11 บาท เมือวันที 3 กันยายน 2557คงเหลือจ่ายในงวดนีอีกหุ ้นละ 0.05 บาท ให้กบั ผู ้
ถือหุ ้นทีมีรายชือ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 20 มีนาคม 2558 เงินปั นผลกําหนดจ่ายในวันที 13 พฤษภาคม 2558 โดย
บริ ษทั ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 จํานวน 3,500,000 บาท ซึ งคิดเป็ นร้ อยละ 5.01 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2557 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้วด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที 5

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ ้น =1 เสี ยง )
206,439,382
-

% ของจํานวนหุ ้นทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่ากรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ และเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้แจ้งความประสงค์ของดออก
เสี ยงในวาระทีเลื อกตังตนเองกลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมประชุ ม โดยกรรมการทัง 3 ท่านทีครบกําหนด
ออกตามวาระขออนุญาตออกจากทีประชุมเพือเปิ ดโอกาสให้ทีประชุมได้พิจารณาวาระนีได้อย่างอิสระ
ประธานฯ รายงานต่อทีประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการต้อง
ออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ซึ งในปี นีมีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1
1.
2.

นายชัยศักดิ
นพ. ไพโรจน์

อังค์สุวรรณ
บุญคงชื น

3.

นายเจริ ญรัฐ

วิไลลักษณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง

กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระมีสิทธิ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ ง คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตาม
วาระทัง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมี ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั สามารถนําประสบการณ์มาใช้เพือให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน ประวัติของ
กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่าน ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียน และบริ ษทั อืน และลักษณะ
ความสัมพันธ์ของผูท้ ีได้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการอิสระ ได้แสดงไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
จึงได้ขอให้ทีประชุ มลงมติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระเป็ นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติใน
วาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี

ชื อกรรมการ
1.นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
2.นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื น
3. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
วาระที 6

ประเภท
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

เห็นด้วย
คะแนนเสี ยง
206,425,846
206,425,846
206,037,169

ไม่เห็นด้วย
%
99.99
99.99
99.80

คะแนนเสี ยง
18,536
18,536
18,536

งดออกเสี ยง
%
0.01
0.01
0.01

คะแนนเสี ยง
388,777

%
0.19

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการประจําปี 2558 โดยได้รายงานต่อ
ทีประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี 2557 ได้รับการอนุ มตั ิจากมติทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2557 เมือ
วันที 23 เมษายน 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็ นค่าเบียประชุม และค่าบําเหน็จ โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์อืนๆ ซึ งมีการจ่ายจริ ง
ในปี 2557 รวม 1,365,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบียประชุ ม 945,000 บาท และค่าบําเหน็จ 420,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลันกรอง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการอย่างละเอี ยดถึ งความเหมาะสม และเปรี ยบเที ยบกับอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ ง
พิจารณาจากการขยายตัวของธุ รกิ จ และการเติบโตของบริ ษทั แล้วมีความเห็ นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึ ง
เห็ นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิ น 4,000,000 บาทเท่ากับปี ที ผ่านมา
แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ และค่าบําเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับ
กรรมการและอนุกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่านมา ดังนี

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ
20,000
20,000
15,000
15,000
13

หน่วย : บาท
กรรมการ
10,000
10,000
10,000
10,000

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1

ทังนี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการเพือความยังยืนไม่ได้รับค่าเบียประชุ ม เนื องจาก
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี 2558 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติ
ในวาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุ ้นทีมาประชุ มและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
มติ

ทีประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ อนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการประจําปี 2558ภายในวงเงิ นไม่เกิ น
4,000,000 บาท เท่ากับปี ทีผ่านมา แบ่งเป็ นค่าเบียประชุ มคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ และค่าบําเหน็จ โดยไม่มี
สิ ทธิ ประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุ มต่อครังสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุ มกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่านมา ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที 7

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ ้น =1 เสี ยง )
206,577,727
2,867,239

% ของจํานวนหุ ้นทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
98.61
1.39

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558

ประธานฯ รายงานต่อที ประชุ มว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ป ระจําปี 2558 ของบริ ษทั เนื องจากบริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตังแต่ปี 2543 สามารถให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มาโดย
ตลอด อีกทังไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด
มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั นอกจากนี ยังเป็ นบริ ษทั ทีได้รับการยอมรับทังในประเทศและ
ระดับสากล และมีทีมงานทีมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ทังนี โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชี
คนใดคนหนึงต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4604
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี )
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4451
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี )
3. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4799
(ยังไม่เคยทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั )
ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทาํ งานของผูส้ อบบัญชี ทงั 3 ท่านได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอืน
ของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวได้ โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ประจําปี 2558 จํานวน 800,000 บาท เท่ากับปี 2557 ทังนี ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเกี ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่ น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ
14

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติในวาระนี ต้อง
ได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ที ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ แ ต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานัก งาน อี วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2558 โดย
กําหนดให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งดังต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
3. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4604
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4451
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4799

ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
อืนของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวได้ และอนุ มตั ิ
ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 จํานวน 800,000 บาท เท่ากับปี ทีผ่านมา ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 8

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ ้น =1 เสี ยง )
206,664,966
-

% ของจํานวนหุ ้นทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 12 ในหมวดที 3 เรืองการโอนหุ้น\

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 12 ในหมวดที 3 เรื องการโอนหุ ้น ทังนี เพือให้
สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี
ปัจจุบัน
ข้อ 12.

เสนอ
ข้อ 12.

กรณี ทีหุ ้นของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี
แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ ้นให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บริ ษทั อาจมอบหมายให้
นายทะเบียนหุ ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทาํ การเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ก็ได้ โดยให้วิธีปฏิ บตั ิที
เกียวกับงานทะเบียนของบริ ษทั เป็ นไปตามทีนายทะเบียนหุ ้นกําหนด

กรณี ทีหุ ้นของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี
แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ ้นให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บริ ษทั อาจมอบหมายให้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ก็ได้ โดยให้วิธีปฏิ บตั ิ ทีเกี ยวกับงาน
ทะเบียนของบริ ษทั เป็ นไปตามทีนายทะเบียนหุ ้นกําหนด

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 12 ในหมวดที 3 เรื องการโอนหุ ้น โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติใน
วาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุ ้นทีมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 12 ในหมวดที 3 เรื องการโอนหุ ้นเป็ นดังนี

ข้อ 12. กรณี ทีหุ ้นของบริ ษทั เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรั พย์เอ็ม เอ ไอ
แล้วแต่กรณี แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ ้นให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั อาจมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั ก็ได้
โดยให้วิธีปฏิบตั ิทีเกียวกับงานทะเบียนของบริ ษทั เป็ นไปตามทีนายทะเบียนหุ ้นกําหนดด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 9

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1 หุ ้น =1 เสี ยง )
206,664,966
-

% ของจํานวนหุ ้นทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

พิจารณาเรืองอืนๆ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเรื องให้พิจารณา สอบถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ นซึ งมี ค าํ ถามและคําตอบโดยสรุ ป

ดังต่อไปนี
นายณัฐศักดิ ภูรีวิวฒั น์
ผูถ้ ือหุ ้น

ลักษณะกิจการของบริ ษทั มีคู่แข่งหรื อไม่ อย่างไร

นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

บริ ษทั มีคู่แข่งทีมีลกั ษณะเป็ นรายย่อยประมาณ 4–5 ราย โดยในธุ รกิ จ Contact Center สามารถแบ่งเป็ น 4
กลุ่มตลาดใหญ่ ได้แก่ Customer Service (ธุ รกิ จของบริ ษทั ) ธุ รกิ จทีรับ Order ทางโทรทัศน์ ธุ รกิ จขาย
ประกัน และธุ รกิ จติ ดตามหนี ในปั จจุ บ ันบางธุ รกิ จมี แนวโน้ มลดลงเนื องจากธุ รกิ จ E-Commerce
มีมากขึนจึงผันตัวเองมาทําธุรกิจ Customer Service เช่นกัน

ผูถ้ ือหุ ้น

เนืองจากธุรกิจของบริ ษทั ต้องใช้บุคลากรในการให้บริ การลูกค้าหลายราย บริ ษทั มีวิธีการบริ หาร
จัดการอย่างไร
บริ ษทั จะแบ่ งตามกลุ่ ม ประเภทลู ก ค้า หากเป็ นลู ก ค้าระดับ Premiumเช่ น กลุ่ ม สายการบิ น หรื อ
โรงพยาบาล พนักงานจะให้บริ การเฉพาะลูกค้ารายนันๆ แต่หากเป็ นลูกค้า Standard Package อาจมี
การแชร์ พนักงาน เช่ น พนักงาน 1 คนให้บริ การลูกค้า 3 ราย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้คาํ นึ งถึ งการ
ให้บริ การลูกค้าในระยะยาวด้วยว่าลูกค้าแต่ละรายจะเติ บโตอย่างไรเพือมองถึ งโอกาสในการขยาย
งานในลักษณะเช่าเหมารวมมากขึน

นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

ผูถ้ ือหุ ้น

บริ ษทั มองอนาคตธุ รกิ จอย่างไร ตลาดอุสาหกรรม Outsourced Call Center จะเติบโตเพิมขึน หรื อ
ลดลงอย่างไร

นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

บริ ษทั มองว่าอุตสาหกรรม Outsourced Call Center จะเติบโตเพิมมากขึนเนื องจากทีผ่านมาบริ ษทั มี
Recurring Revenue จากธุ รกิ จ Outsourced เพิมสู งขึนปี ละประมาณ 10 – 20 % ประกอบกับกลุ่ม
ธุ รกิ จทีให้บริ การ Outsourced มีเพียง 3-4 ราย ในขณะทีมีลูกค้ามากถึ ง 11 กลุ่ม อีกทังยังมีขอ้ ดี ของ
การใช้บริ การ Outsourced ทีลูกค้าสามารถบริ หารจัดการได้ง่ายขึนโดยใช้ SLA (Service Level
Agreement) และเมือธุ รกิ จระดับต้นๆของประเทศ ใช้บริ การ Outsourced ธุ รกิ จระดับรองลงมาก็จะ
หันมาใช้ Outsourced เพิมมากขึนด้วย
บริ ษทั มี แนวทางอย่างไรในการบริ หารค่าตอบแทนพนักงาน Call Center ทีมี แนวโน้มเพิมสู งขึน

ผูถ้ ือหุ ้น
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นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

ผูถ้ ือหุ ้น
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

นายเชาว์ บุณยะมาน
ผูร้ ับมอบฉันทะ
นายประชา พัทธยากร

ผูร้ ับมอบฉันทะ
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

ผูร้ ับมอบฉันทะ
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

นายเชาว์ บุณยะมาน
ผูร้ ับมอบฉันทะ
นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา
ผูถ้ ือหุ ้น
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

เนื องจากการแข่งขันกันในตลาดเพือให้ได้พนักงานทีมีคุณภาพ
เนื องจากบุคลากรเป็ นหัวใจสําคัญของการให้บริ การ และเป็ นต้นทุนส่ วนใหญ่ของบริ ษทั มดังนัน
บริ ษทั ได้มองหาแนวทางในการบริ หารต้นทุนบุคลากรประมาณ 3 - 4 เรื อง และมองหาแนวทางใน
ระยะยาวที บริ ษัท จะเข้า ไปทํา ธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม ประเทศ CLMV บริ ษ ัท ไม่ ได้เ ข้าไปเพือบุ ก ตลาด
ต่างประเทศเท่านัน แต่ยงั คํานึ งถึงเรื องการจ้างแรงงานในต่างประเทศด้วย
บริ ษทั มีแผนการลงทุนจากเงินทีได้จากการระดมทุนทีผ่านมาอย่างไร
วัตถุประสงค์ในการระดมทุนของบริ ษทั คือการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV โดยทีผ่าน
มาได้มีการเซ็น MOU ประมาณ 3-4 รายในประเทศพม่า แต่ดว้ ยความไม่แน่นอนของนโยบายใน
ประเทศพม่า คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั มีความเห็นว่าควรชะลอการลงทุนไปก่อน
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้คน้ คว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือบริ หารจัดการต้นทุนในการขยายการธุรกิจใน
ต่างประเทศ รวมถึงมองหาหุ ้นส่ วนเข้ามาช่วยในการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ส่ วน
การขยายธุรกิ จภายในประเทศ ปั จจุบนั บริ ษทั มีแผนทีจะขยายพืนทีในการให้บริ การลูกค้า จึงเป็ น
ต้องใช้เงินทุนในการเช่าพืนทีเพิมขึนด้วย
บริ ษทั มีรายได้สูงทีสุ ดในช่วงปี ใด และเกิดจากสาเหตุใด
ในปี 2554 บริ ษัท มี ย อดขายสู งที สุ ด ประมาณ 900 ล้า นบาท โดยรายได้ข องบริ ษ ัท แบ่ งเป็ น 2
ประเภทได้แก่ รายได้จากงาน Turnkey และ รายได้จากงาน Outsourced ซึ งรายได้จากการงาน
Turnkey ส่ งผลต่อการเพิมขึนของรายได้มากทีสุ ด แต่มี Margin ทีค่อนข้างตํา อยูท่ ีประมาณ 10 -12
% ในขณะที Outsourced จะอยู่ที 20 -25% ดังนันในปี ที มีงานTurnkey มากจะส่ งผลให้ยอดขาย
สู งขึนแต่ Margin ตําลง บริ ษทั จึงรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากงาน Outsourced
จํานวนพนักงานสู งสุ ดมีจาํ นวนเท่าไร และปั จจุบนั มีพนักงานจํานวนเท่าไร
เมือประมาณ 3-4 ปี ทีผ่านมา บริ ษทั มีพนักงานมากทีสุ ดจํานวนประมาณ 2,500 คน เนื องจากบริ ษทั
เคยให้บริ การในรู ปแบบของการ Outsourced พนักงาน โดยส่ งให้ลูกค้าประมาณ 1,400 คน แต่
เนื องจากการประกาศนโยบายค่าแรงขันตําของรัฐบาลส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบ จึงได้ยกเลิก
การให้บริ การในรู ปแบบนีและเปลียนเป็ นการบริ หารจัดการแบบเบ็ดเสร็ จ โดยปั จจุบนั บริ ษทั มี
จํานวนพนักงานรวมกันประมาณ 2,200 คน
เนื องจากธุรกิจของบริ ษทั ต้องใช้บุคลากรจํานวนมาก ขอทราบวิธีการวัดผลการทํางานของพนักงาน
ว่ามีวิธีการอย่างไร
บริ ษทั มีวิธีการวัดผลการทํางานของพนักงานหลายวิธีดว้ ยกัน โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้
อาทิเช่น Voice Recording และ Quality Assurance เพือให้มนใจว่
ั าพนักงานของเราให้บริ การทีดี กบั
ลูกค้า อีกทังยังมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริ การด้วย
อยากทราบความคืบหน้าเรื องโครงการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชันของบริ ษทั
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในเรื องการกําหนดนโยบายเกี ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทังทีอาจเกิ ด
จากการปฏิ บตั ิงานและการติดต่อกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานได้ยึดถื อปฏิ บตั ิ
อย่างเคร่ งครัดในส่ วนเรื องการเข้าร่ วมเป็ นภาคีกบั เครื อข่ายการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน บริ ษทั
ได้จดั ส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุ มกับเครื อข่ายต่างๆ รวมทังศึกษาขันตอนปฏิ บตั ิในการเข้าร่ วมเป็ นภาคี
เครื อข่ายดังกล่าว ในรอบปี ที ผ่านมาไม่พบการกระทําการทุจริ ตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่ อง
จากการไม่ปฏิบตั ิงานตามระเบียบของบริ ษทั ซึ งได้มีการแก้ไขและชี แจงระเบียบปฏิ บตั ิทีถูกต้องให้
พนักงานรับทราบแล้ว
รายได้ของบริ ษทั ในปี 2557 ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษทั ค่อนข้างมาก ขอสอบถามว่ารายได้ที
พลาดเป้ าในปี 2557 จะเกิดขึนในปี 2558 หรื อไม่ อย่างไร
รายได้ทีพลาดเป้ าไปในปี 2557 ในช่วงไตรมาสที 4 นัน เนื องจากหน่วยงานราชการไม่มีการจัดซื อจัด
17
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ผูถ้ ือหุ ้น
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

ผูถ้ ือหุ ้น
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

จ้าง ทําให้โครงการขาย Trunkey ถูกเลือนออกไป แต่อย่างไรก็ตามรายได้ดงั กล่าวได้เกิ ดขึนช่ วงไตร
มาสที 1 ของปี 2558 และตามเป้ าหมาย ของปี 2558 ทีตังเป้ าไว้ที 1,000 ล้านบาท ปั จจุบนั มีรายได้ที
ค่อนข้างแน่นอนแล้วประมาณ 800 ล้านบาท อีก 200 ล้านบาทอยูร่ ะหว่างการเจรจาและติดตามอย่าง
ต่อเนื อง
คาดว่าโครงสร้างรายได้และการเติบโตของรายได้ของบริ ษทั ในปี 2558 เป็ นอย่างไร
ในช่ วงไตรมาส 1 บริ ษทั มีรายได้เพิมขึนจากปี ก่อนส่ วนไตรมาสที 2 จะมีการปิ ดโครงการกับลูกค้า
รายใหม่ รายได้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื องไปจนถึงไตรมาส 3 และคาดว่ารายได้ในช่ วง 3 ไตรมาส
น่าจะเป็ นไปตามเป้ าหมายทีบริ ษทั ตังเป้ าไว้ โดยมีสัดส่ วนรายได้จากงาน Outsourced ประมาณ 70 80 %
ตามทีบริ ษทั มีแผนการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV อยากทราบว่าบริ ษทั จะมีรายได้เพิมขึน
กีเปอร์ เซ็นต์
ขณะนี บริ ษทั ได้เข้าไปเปิ ดสํานักงานในประเทศกัมพูชา เพือให้บริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
แบบเต็มรู ปแบบ ซึ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นสาขาจากบริ ษทั ในประเทศไทย ส่ วนกรณี การเข้าไปทําธุ รกิ จใน
ประเทศพม่า บริ ษทั ได้ทาํ การศึกษาการลงทุนและอยูร่ ะหว่างการเจรจา คาดว่าน่ าจะใช้เวลาอีกประมาณ 23 ปี ทังนี ลูกค้าปั จจุบนั ในประเทศไทย 3-4 ราย ได้สอบถามและสนใจทีจะขยายธุ รกิ จไปในประเทศพม่า
เช่นกันทังนีรายได้จากการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV จะเติบโตในอีก 3 ปี ประมาณ 10 %

ผูถ้ ือหุ ้น

ปั จจุบ นั ระบบตอบรั บ แบบอัตโนมัติมี ก ารพัฒนาขึนเรื อยๆ หากระบบสามารถนํามาใช้ท ดแทน
พนักงาน Call Center ได้ บริ ษทั มีความเห็นเกียวกับเรื องนีอย่างไร

นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

จากแนวโน้มทีเคยเกิดขึนในประเทศสหรัฐอเมริ กา ตลาด outsourced เกิดและเติบโตมาก่อนประเทศ
ไทยมากกว่า 20 ปี สุ ดท้ายมีการสรุ ปว่าระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ไม่ได้ตอบสนองต่อความพึง
พอใจขอผูท้ ีโทรศัพท์เข้าไปมากกว่าการได้พูดคุ ยกับพนักงาน ดังนันการที ระบบดังกล่ าวจะเข้ามา
ทดแทนคนทังหมดนันเป็ นไปได้ยาก เพราะคนส่ วนใหญ่ยงั พอใจกับการสื อสารกับคนมากกว่าการ
สื อสารผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้พิจารณาอีก ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณท่าน ผูถ้ ือหุ ้นทีได้สละเวลาเข้า
ร่ วมประชุมครังนี และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.21 น.
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