รายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2559
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เริ่มประชุม นางรัชดา นิวาศะบุตร ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และแจงใหทราบวามีผูถือหุนเขา
รวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 35 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 198,087,401 หุน คิดเปนรอยละ 70.75 ของ
จํานวนหุน ทีจ่ ําหนายไดทั้งหมดของบริษทั ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
นางรัชดา นิวาศะบุตร ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษทั ประธานคณะอนุกรรมการตางๆ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของ
บริษทั ตอทีป่ ระชุมพรอมทัง้ ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุน ทราบ
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 บริษทั ไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุนบันทึก
รวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติไวแลว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบทั้ง
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง พรอมสัดสวนเมื่อเทียบกับจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําถาม ขอใหยก
มือและแถลงตอที่ประชุมวาเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พรอมแนะนําตัวโดยแจงชื่อและนามสกุล แลวจึง
เสนอความเห็นหรือคําถาม
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอใหผูถือหุนสงบัตรลงมติของทุกวาระคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท กอนออกจาก
หองประชุม
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมผูถือหุน ทีป่ ระชุมไดเสนอ คุณสินมหัต สุขจิตต ผูรับมอบฉันทะ
ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เขารวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และไดขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู
ถือหุน เขารวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนอาสาเขารวมเปนสักขีพยานใน
การนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุมเพิ่มเติม
แจงใหผูถือหุน ทราบวา กรรมการที่ถือหุนของบริษทั ไดแจงความประสงคงดออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย คือ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําป 2559

ตามที่ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2558 – 31 มกราคม 2559 รวมทั้งใหผูถือหุนสามารถสงคําถามเกี่ยวกับบริษัท
ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนได ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2558 – 28 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด
เสนอวาระ และสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุม
ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
ประธานเสนอใหทปี่ ระชุมจิ ารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถืหุน ประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558 คณะกรรมการไดพิจารณาความถูกตอง และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบลวงหนาแลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดง
ความคิ ด เห็ น ประธานฯ จึ ง ขอให ที่ ป ระชุ ม ลงมติ รั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2558
โดยได แ จ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า การลงมติ ใ นวาระนี้ ต อ งได รั บ การรั บ รองด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจําป 2558 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือ
เชิญประชุมเพื่อพิจารณาลวหนาแลว และให คุณรุงจีรา ไกรวิวัฒน ผูจัดการทั่วไป รายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจไวชัดเจนดังนี้
วิสัยทัศน
บริษทั มุงสูการเปนผูนําดานการบริการ CUSTOMER MANGEMENT SOLUTIONS ในกลุมประเทศ CLMV
โดยการสงมอบบริการที่มากกวาลูกคาคาดหวังดวยคุณภาพ มาตรฐานสากล
พันธกิจ
การเปนผูใ หบริการอันดับหนึง่ ในการนําเสนอ CONTACT CENTER SOLUTIONS ที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดทุกรูปแบบดวยสินคาและบริการที่เปยมดวยคุณภาพ เราพรอมตอบสนองทุกความตองการในงาน
ดานบริการอยูเสมอและเราไมเคยหยุดนิ่งที่จะคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆทีจ่ ะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพ
ดานงานบริการ ใหแกทุกธุรกิจของลูกคา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั แบงการประกอบธุรกิจออกเปน 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
- Manage Service
- Solutions Consultant
2. บริหารจัดการศูนยลูกคาสัมพันธ (Customer Management Solution)
- Information Center
- Membership Management
- Marketing Campaign
- Order Taking
- Tele Survey
- Data cleansing
- Direct response TV
- Complaint handling
ขอมูลสําคัญทางการเงิน
บริษทั มีรายไดรวมจํานวน 996.3 ลานบาท กําไรสุทธิจํานวน 66.2 ลานบาท กําไรสุทธิตอหุน 0.24 บาท ทรัพยสิน
รวมจํานวน 1,018.5 ลานบาท หนีส้ ินรวมจํานวน 179.8 ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 838.9 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปที่ผา นมา
 บริษทั ใหบริการในกลุมธุรกิจครอบคลุมประมาณ 13 กลุมธุรกิจ มีการขยายและเติบโตหลากหลายธุรกิจที่
สําคัญ เชน ธนาคาร, ประกัน , สายการบิน และพลังงาน
 การขยายงานในตางประเทศ
บริษทั ขยายฐานลูกคาในประเทศกัมพูชามากขึ้น และกําลังศึกษาการขยายธุรกิจไปในประเทศพมา โดยการ
หาพันธมิตรทางดานธุรกิจ เชน การเขาถือหุน การซื้อหุนธุรกิจดาน Contact Center และวางแผนในการขยาย
สวนแบงทางตลาดในธุรกิจตางๆ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษทั ดวย
 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)
- ระบบบริการอัตโนมัตผิ านขอความเสียงหรือขอความ ( ITR/ IVR)

 บริษทั จัดอบรบใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง
 บริษทั ไดรับการรับรองมาตรฐานองคกร 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
 รางวัลที่บริษทั ไดรบั
บริษทั ไดรับรางวัลดานบริการจัดการ OUTSOURCED CONTACT CENTER VENDOR OF THE YEAR
จากบริษทั Frost & Sullivan 4 ปติดตอกัน
 กิจกรรมเพื่อสังคม ดาน CSV
บริษทั ไดจดั ทําหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด จํานวน 121 เลม เพื่อมอบใหมูลนิธิมูลนิธชิ วยคนตาบอดแหง
ประเทศไทย
 ผลการประเมินการดําเนินงานดานตางๆ
- ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในป 2558 อยูในเกณฑ "ดีมาก"
- ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถือหุน สามัญประจําป 2558 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
อยูในระดับ "ดีเยี่ยม"
- ผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption
นายศิริชัย รัศมีจันทร กรรมการ รายงานวา บริษัทใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต บริษัทเปน
สมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒน ไดจับมือกับ
แนวรวมดําเนินงานที่เห็นความสําคัญตอการตานทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) ในปที่
ผานมาบริษัทไดผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption อยูในระดับ 3 แสดง
ถึ ง การที่ บ ริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดนโยบายเพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น การมี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
คอรรัปชั่น ปจจุบันบริษัทกําลังศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเขารวมเปนภาคีเครือขาย Collective Action
Coalition : CAC ซึ่งบริษัทจะนํามาพิจารณาความเหมาะสมและเตรียมความพรอม เพื่อการเขาเปนแนว
รวมตอไป
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ประธานไดแจงวาวาระนี้ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป
2558 ใหที่ประชุมรับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2558 ตามทีเ่ สนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีของ
บริษัทไดตรวจสอบแลว และแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ประธาน

ขอให คุณประชา พัทธยากร กรรมการ และกรรมการบริหาร กลาวสรุปสาระสําคัญจากงบการเงินซึ่งเปนไปตามคําอธิบาย
และการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ในป 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวม จํานวน 1,018.6 ลานบาท เพิ่มขึน้ รอยละ 12.7 หนี้สินรวม 179.7 ลานบาท เพิ่มขึน้
รอยละ 84.1 และสวนของผูถือหุน 838.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 คิดเปนอัตราหนี้สินตอสวนผูถอื หุน 0.2 เทา อัตราสวน
สภาพคลอง 4.9 เทา สินทรัพยหมุนเวียน เพิ่มขึน้ รอยละ 27.5 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ ซึ่งเปนไปตามการขยายตัว
ทางธุรกิจ สินทรัพยไมหมุนเวียน ลดลงรอยละ 22.5 มาจากคาเสื่อมราคาสําหรับป และหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นรอยละ 95.2
มาจากเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
งบกําไรขาดทุน
บริษัทมีรายไดรวม จํานวน 996.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26.1 กําไรสุทธิ 66.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 คิดเปน
กําไรตอหุน 0.24 บาท รายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นรอยละ 29 สวนใหญมาจากการขยายตัวทางธุรกิจในกลุม
Outsource กลุมราชการ กลุมสายการบิน และกลุมประกันภัย
กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เนื่องจาก การแขงขันที่สูงขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจ และการรักษาสวนแบงการตลาด
และฐานลูกคา เพื่อโอกาสสรางรายไดในอนาคตจึงทําใหบางโครงการมีกําไรขั้นตนต่ําลง และกําไรสุทธิจึงเพิ่มสูงขึน้ จากป
ที่แลวไมมากนัก อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) รอยละ7.89 และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA)
รอยละ 6.5
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยไดแจงตอที่
ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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
รายงานตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม

การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,500,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.28 ของกําไรสุทธิประจําป
ของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2558 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ในป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 66,228,500 บาท คิดเปน 0.24 บาทตอหุน คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2558 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.16 บาท
คิดเปนรอยละ 67.64 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป 2558 ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปน
ผลของโดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.07 บาท ใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 0.09 บาท ใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เงินปน
ผลกําหนดจายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ประธานได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื่ อ ไม มี ผู ถื อ หุ น ท า นใด
สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ประธานจึ ง ขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น สํ า รองตามกฎหมาย
และการจายเงินปนผลประจําป 2558 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2558 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.16 บาท โดยที่
บริษัทไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ
0.09 บาท ใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เงินปนผลกําหนดจายในวันที่ 18
พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทไดพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,500,000 บาทซึ่งคิดเปนรอยละ 5.28 ของ
กําไรสุทธิประจําปของบริษัทไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2558 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว ดวยคะแนน
เสียงดังนี้
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 “กรรมการที่มี
สวนไดเสียจะตองไมเขารวมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของตนดังนั้นกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก

ตําแหนงตามวาระซึ่งประกอบดวย นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ และนายศิริชัย รัศมี
จันทร ออกจากหองประชุม และขอให นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เปนผูดําเนินการ
ประชุมและชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณรายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปทุกตรั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) จะตองพนจากตําแหนงโดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูอ อกไปนั้นสามารถไดรับเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในปนี้ กรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระกรรมการ คือ
1.
2.
3.
4.

นายวิชัย ศรีขวัญ

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธาน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการผู มี อํ า นาจลงนาม / กรรมการบริ ห าร/กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง/
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
นายศิริชัย รัศมีจันทร
กรรมการผู มี อํ า นาจลงนาม / กรรมการบริ ห าร/กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการทั้ง 4 ทานไดแจงความประสงคงดออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ยกเวนกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณาคุณสมบัติการเปน
กรรมการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารที่
กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแลวมีความเห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน
ไดแก นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ และนายศิริชัย รัศมีจันทร มีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัท สามารถนําประสบการณมาใชเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน คือ นาย
วิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ และนายศิริชัย รัศมีจันทร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมรวมพิจารณาในวาระนี้
ประธานได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื่ อ ไม มี ผู ถื อ หุ น ท า นใด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายคน โดยไดแจงตอที่ประชุมวา
การลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล วมีมติอนุ มัติแตงตั้ งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ ง 4 ทา น กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

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

2 นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.78 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
1.22 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม

กรรมการผูมอี ํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน

198,296,146 เสียง
0 เสียง
37,562 เสียง

4 นายศิริชัย รัศมีจันทร

100 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

195,904,732 เสียง
0 เสียง
2,428,976 เสียง

3 นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.98 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0.02 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม

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 และคณะอนุกรรมการไว
อยางชัดเจนและโปรงใส โดยค าตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน

คาตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการในป 2558 ไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2558 เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2558 ภายในวงเงิ น ไม เ กิ น 4,000,000 บาท แบ ง เป น ค า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ ซึ่งมีการจายจริงในป 2558 รวม 1,675,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอแลวเห็นสมควรเสนอให
ที่ป ระชุม ผูถือ หุนพิจ ารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําป 2559 ภายในวงเงินไมเกิน
4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา แบงเปน คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ คาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผานมาดังนี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

จํานวนเงิน (บาท)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับคาเบี้ย
ประชุม
ประธานได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื่ อ ไม มี ผู ถื อ หุ น ท า นใด
สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ประธานจึ ง ขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค า ตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการประจําป 2559 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําป 2559 ภายใน
วงเงินไมเกิน 4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยคาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จกรรมการ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชนอื่น คาเบี้ยประชุมตอครั้ง สําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผานมา ดังนี้

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

จํานวนเงิน (บาท)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพือ่ ความยั่งยืน ไมไดรับคาเบี้ย
ประชุม คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติในวาระนี้มีดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

195,466,469 เสียง
0 เสียง
2,867,239 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.55 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
0 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม
1.45 ของจํานวนเสียงที่เขาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2559
ประธานรายงานตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2559 ตาม
กระบวนการที่กําหนด และไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 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
(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 จัดหาผูสอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาว
ได และเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจําป 2559 จํานวน 970,000 บาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนเนื่องจากขนาดรายการที่เพิ่มขึ้นจํานวน 100,000 บาท และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและรายงานของ
ผูสอบบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2559 จํานวน 70,000 บาท
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึงคาสอบบัญชีทเี่ พิ่มขึ้น
สอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ หรือไม
นายประชา พัทธยากร แจงวาคาสอบบัญชีทเี่ พิ่มขึน้ เนื่องมาจากขนาดรายการที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชีและรายงานของผูสอบบัญชีที่มีผลบังคับใชในป 2559 ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และคาสอบบัญชีทเี่ พิ่มขึ้นในบริษัทยอย เนื่องจาก
บริษทั วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จํากัด มีการทําธุรกรรมเพิ่มขึ้น สําหรับ บริษัท วันทูวัน (คอมโบเดีย) จํากัด คาสอบบัญชี
เทากับปที่ผานมา
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบ
บัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ จากบริษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 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 จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติในวาระนี้ 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)
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอเรื่องใหพจิ ารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถอื หุนสอบถาม
ดังนี้
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาทําไมจํานวนหุน ถัวเฉลี่ยที่
แสดงในงบการเงินของบริษทั ในป 2557 และ 2558 ถึงไมเทากัน
คุณประชา พัทธยากร ชี้แจงวาในป 2557 บริษทั ไดมีการเพิ่มทุนจาก 255,000,000 หุน เปน 280,000,000 หุน
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา สอบถามวาทําไมกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได และภาษีเงินได ของป 2557 ถึงมีจํานวนที่
ลดลงใกลเคียงกัน
คุณประชา พัทธยากร ชี้แจงวา บริษัทใชสิทธิประโยชนทางภาษีจงึ ทําใหบริษทั จายภาษีนอยลง
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา สอบถามเรื่อง รายได และความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในอนาคตเปนอยางไร
คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ ชี้แจงดังนี้

ดานรายได
ธุรกิจ Outsource มีการเติบโตอยางตอเนือ่ ง บริษทั คาดวาปนี้จะมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 ปจจุบันมีลูกคา
รายใหญเพิ่มมากขึ้น และสวนหนึง่ ที่มีโอกาสในการขยายตัวจากการขยายธุรกิจในประเทศพมา และการทําการควบรวม
กิจการกับบริษทั ทีเ่ ปนธุรกิจใกลเคียงกัน บริษัทมีการขยายตัวจากกลุมลูกคาเดิมและ กลุม ลูกคาใหมที่มีเพิ่มมากขึ้น เชน กลุม
พลังงาน กลุมอสังหาริมทรัพย กลุมประกัน ธุรกิจทีเ่ ริ่มเปลี่ยนจากการบริการ Outsource service เปน Sale conversion มาก
ขึ้น
ดานความเสี่ยง
บริษทั มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการดูแลจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงของธุรกิจของบริษทั คือเรื่อง
คาจาง ซึ่งบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําทักษะและคาแรงที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อลดตนทุนในการใหบริการ
คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา ผูถือหุน สอบถามความหมายของ Sale Conversion
คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ ชี้แจงวา ธุรกิจ Outsource Contact Center ในปจจุบันไมเพียงแตใหขอมูลสินคา แตยัง
สามารถตอยอดการขาย หรือปดการขายใหลูกคา ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกบั บริษัท โดยบริษัทจะมีการอบรม ทักษะ
บริการใหกับพนักงาน เพื่อใหสามารถสรางยอดขายไดเพิ่มขึน้
คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา ผูถือหุน สอบถามวา ทําไมรายไดเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส แต Gross Margin ลดลง
คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ ชี้แจงวาเกิดจากการขยายธุรกิจ การบริหารจัดการ และตนทุนคาแรงที่เพิ่มขึ้น แตในปนี้
การทําสัญญากับลูกคาที่มีการตอสัญญาจะมีการปรับคาแรงเพิ่มขึน้ ซึ่งนาจะทําให margin เพิ่มขึ้น ในปนบี้ ริษัทคาดวาจะมี
รายไดจากการใหบริการ outsource ประมาณรอยละ 80 ซึ่งมีกําไรขั้นตนประมาณรอยละ 9-10
คุณชญานวัต คาระวะวัฒนา ผูถือหุน สอบถามถึงยอดลูกหนี้การคาที่คางชําระเพิ่มขึ้น ทัง้ ธุรกิจทีเ่ กี่ยวของ และ
ธุรกิจที่ไมเกี่ยวของ
คุณประชา พัทธยากร ชี้แจงวา ลูกหนี้คางชําระในสวนของธุรกิจทีเ่ กี่ยวของไดชําระแลวเมื่อตนปทผี่ า นมา และ
ลูกหนี้คางชําระของธุรกิจที่ไมเกีย่ วของ คือการรถไฟแหงประเทศไทยที่อยูระหวางการฟองรอง มูลคาประมาณ 70,000,000
บาท
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดใหพิจารณาอีก ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละ
เวลาเขารวมประชุมครั้งนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 10.20 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)
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