รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558
บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที ประชุมเมือวันที 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิ ก 3 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
เริ มประชุ ม นางรั ชดา นิ วาศะบุ ตร พิ ธี กรได้กล่ าวต้อนรั บผู ้ถื อหุ ้ น และแจ้งให้ ทราบว่ามี ผู ้ถื อหุ ้ นเข้าร่ วมประชุ ม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 58 คน นับจํานวนหุ ้นได้ 206,171,617 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 73. 63 ของจํานวน
หุ ้นที จําหน่ ายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั พิธีกรได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า
เพือความโปร่ ง ใสในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้เชิ ญ นางสาวกนกวรรณ ศรี น วล ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทยมาร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม รวมทังได้ขออาสาสมัครเพิมเติมจากผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมซึงมีผรู ้ ับมอบฉันทะสมัครจํานวน 1 ท่านและได้แนะนํา
ตัวต่อทีประชุมคือ นางสาวชลธิชา แสงสุธา
พิธีก รได้เ ชิ ญ ผูต้ รวจสอบการนับ คะแนนเสี ยงทัง 2 ท่ านไปนังที จุ ด นับ คะแนน จากนันได้ชี แจงให้
ที ประชุ ม ทราบถึ ง วิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนน และการนับ คะแนนเสี ย งของผู ้ถื อ หุ ้ น ในแต่ ล ะระเบี ย บวาระ
เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมการประชุมรับทราบโดยทัวกัน ดังนี
1. ผูถ้ ือหุน้ รายหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีมีอยู่
2. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระได้ใน
ใบลงคะแนนทีได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสี ยงในใบลงคะแนน
แล้วยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีรับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ื อหุ ้นที ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระเท่านัน โดยจะนําคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวหักออกจาก
จํานวนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม และถือว่าคะแนนเสี ยงส่ วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสี ยงทีลงมติ เห็น
ด้วยตามทีเสนอในวาระนันๆ
5. ผูถ้ ื อ หุ ้น ที ทําหนัง สื อ มอบฉัน ทะให้ผูอ้ ื นเข้า ร่ วมประชุ ม และเป็ นแบบออกเสี ย งลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงตาม
ความประสงค์ ข องท่ า นผู ้ถื อ หุ ้ น บั น ทึ ก รวมไว้ใ นเครื องคอมพิ ว เตอร์ เ พื อการลงมติ ไ ว้แ ล้ ว
โดยบริ ษทั จะแสดงผลการนับคะแนนให้ทีประชุมรับทราบทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
พร้อมสัดส่ วนเมือเที ยบกับจํานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นที เข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบี ยบวาระ ถ้าผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ หรื อ
คําถาม ขอให้ยกมือและแถลงต่อทีประชุมว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมแนะนําตัวโดยแจ้ง
ชือและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรื อคําถาม
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ทังนี บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงทะเบี ยนเข้าประชุ มได้ตลอดเวลา จึ งส่ งผลให้จาํ นวนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้น
ที มี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนทังหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ ากัน จากนันพิธี กรได้แนะนําประธานกรรมการบริ ษ ัท
และขอให้ประธานฯ ดําเนินการประชุมต่อไป
ประธานฯ ได้กล่ าวเปิ ดประชุ ม และได้แนะนํากรรมการ ผู ้บริ หาร และผู ้สอบบัญชี ของบริ ษัทที เข้าร่ วมประชุ ม
โดยกรรมการทุกท่าน และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง 6 คณะ ได้เข้าร่ วมประชุมดังนี
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
2. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
3. น.พ. ระเฑียร ศรี มงคล

4. น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชืน

5. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
6. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
7. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

8. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
9. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
10. นายประชา พัทธยากร
ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวดวงกมล ตัณตระบัณฑิตย์
2. นายณภัทร อมราภรณ์
3. นางสาวธิดารัตน์ แก้วใย
4. นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
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 การอาวุดสฝ่ ายการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เลขานุการบริ ษทั
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ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นางสาวมณฑ์วภิ า อิงคากุล
จากนันประธานฯ แจ้ง ให้ที ประชุ ม ทราบว่า บริ ษ ัท ขอเก็ บ ใบลงคะแนนของผู ้ถื อ หุ ้น ทุ ก ท่ า นคื น เพื อ
เป็ นหลัก ฐานภายหลัง เสร็ จ สิ นการประชุ ม และได้แ จ้ง ว่า ตามที บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายย่อ ยเสนอ
เรื องเพือบรรจุ เป็ นวาระการประชุม สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 และส่ งคําถามเกี ยวกับบริ ษทั
ล่ ว งหน้า ก่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ประจํา ปี 2558 โดยแจ้ง ผ่ า นเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และแสดง
รายละเอียดขันตอนการเสนอวาระการประชุมและการส่งคําถามไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ตังแต่วนั ที 30 กันยายน 2557
แล้วนัน ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อส่ งคําถามในช่วงเวลาที กําหนด
ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีกําหนดในหนังสื อเชิญประชุมดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
ประธานฯ ได้เ สนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2557
ประชุ ม เมื อวัน ที 23 เมษายน 2557 ซึ งคณะกรรมการได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า รายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ประจํา ปี 2557 บัน ทึ ก อย่ า งถู ก ต้อ งตรงตามมติ ข องที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น และได้จัด ส่ ง ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ า นพร้ อ ม
หนังสื อเชิญประชุมเพือตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถาม
หรื อแสดงความคิดเห็ น ประธานฯ จึ งขอให้ทีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557
โดยได้ แ จ้ ง ต่ อ ที ประชุ ม ว่ า การลงมติ ใ นวาระนี ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองด้ ว ยคะแนนเสี ยงข้ า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ที ประชุ มพิ จ ารณาแล้ ว มี มติ รั บรองรายงานการประชุ มสามั ญ ผู ้ ถื อหุ ้ น ประจํ า ปี 2557
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

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

% ของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

วาระที 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ เ สนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณารายงานผลการดํา เนิ น งานและรายงานประจํา ปี 2557
ซึ งได้ ส่ งให้ ผู ้ ถื อหุ ้ น ทุ กท่ านพร้ อมหนั ง สื อเชิ ญประชุ มเพื อพิ จารณาล่ ว งหน้ า แล้ ว และได้ เ สนอใ ห้
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นางสุ กั ญ ญา วนิ ช จั ก ร์ ว งศ์ กรรมการผู ้จัด การ เป็ นผู ้ร ายงานผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี 2557 ของบริ ษัท
ให้ทีประชุมทราบ
นางสุ กั ญ ญา วนิ ชจั ก ร์ วงศ์ ได้ ร ายงานสรุ ปผลการดํ า เนิ นงานของบริ ษั ท ในรอบปี ที ผ่ า นมา
ให้ทีประชุมทราบ ดังนี
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ทีจะเป็ นผูน้ ําด้านการบริ การ Customer Management Solutions ในกลุ่มประเทศ
CLMV โดยการส่งมอบบริ การมากกว่าทีลูกค้าคาดหวังด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล
บริ ษัทกําหนดพันธกิ จในการเป็ นผู ้ให้ บริ การอันดับหนึ งในการนําเสนอ Contact Center Solutions
ที ตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้ทุ กรู ปแบบด้วยสิ นค้าและบริ การที เปี ยมด้วยคุ ณภาพ บริ ษทั พร้ อมตอบสนอง
ทุกความต้องการในงานด้านบริ การอยู่เสมอและไม่เคยหยุดนิ งทีจะคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที จะช่วยเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพด้านงานบริ การให้แก่ทุกธุรกิจของลูกค้า
บริ ษ ัทมี ความเชื อมันเป็ นอย่างยิ งว่าความสําเร็ จของลู กค้าคื อความสําเร็ จของบริ ษ ัทและมี ค ํามันสั ญญา
ที จะส่ งมอบงานอย่างมี คุ ณภาพชันเลิ ศให้แก่ ลู กค้า ดังคํากล่ าวที ว่า “ความสําเร็ จทางธุ รกิ จของลู กค้า เปรี ยบเสมื อน
ความสําเร็ จของบริ ษทั และพนักงานทุกคนอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน” บริ ษทั มีความมุ่งมันที จะพัฒนาธุ รกิ จให้มีความมันคง
และแข็งแกร่ งโดยยึดมันในจริ ยธรรมและความซื อสัตย์ทางธุ รกิ จ ทังนี เพือการเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนตามความคาดหวัง
ของลูกค้าและผูถ้ ือหุน้
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
การเปลียนแปลงในปี ทีผ่านมา
 บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือวันที 15 พฤษภาคม 2557
 บริ ษทั ได้จดั ตังบริ ษทั วันทูวนั แคมโบเดี ย จํากัด (One to one (Cambodia) Company Limited
ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยเริ มบริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ
ในเดือนมีนาคม 2557
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 บริ ษทั ได้รับรางวัล Thailand Excellence Awards: Outsourced Contact Center Vendor of the

year 2014 จาก Frost & Sullivan (ประเทศไทย) ในฐานะทีเป็ นองค์กรเอกชนทีดําเนิ นธุรกิจ
ด้าน Contact Center ชันนําของประเทศไทย
ั เปิ ดการให้บริ การใหม่ดา้ น Debt Alert โดยจับกลุ่มลูกค้าสิ นเชือ ประกัน และสถาบัน
 บริ ษท
การเงิน
ั เปิ ดการให้บริ การกับกลุ่ม ลูก ค้า ใหม่ๆ อาทิ เช่ น กลุ่ มโรงพยาบาล กลุ่ม ประกัน และ
 บริ ษ ท
ขยายจํานวนทีนังในการบริ การให้กบั กลุ่มสายการบินมากขึน
 บริ ษท
ั ได้รับรางวัล The Best Organization for Cooperative Education ในฐานะสถาน
ประกอบการดีเด่นทีส่งเสริ มการดําเนินงานสหกิจศึกษาในปี 2557
นอ กจ ากนี ยั ง ไ ด้ นํ า เ สน อ วี ดี ทั ศ น์ ภ าพ กิ จ กรร ม CSR ที ไ ด้ ด ํ า เ นิ น การ ร ะ ห ว่ า งปี ที ผ่ า น ม า
ให้ผถู ้ ือหุน้ รับชม
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนื องจาก
เป็ นการรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2557 ให้ทีประชุมรับทราบ
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการเป็ นผูร้ ายงานต่อทีประชุม
นายประชา พัทธยากรได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2557 ซึ งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงื อนไข โดยได้จัดส่ งให้กับผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ าน
ล่วงหน้า แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาแล้วเห็ นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้แสดงรายงานสรุ ปงบการเงิ นรวม
เปรี ยบเทียบปี 2557 และปี 2556 ต่อทีประชุม ดังนี
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ (บาท)

จํานวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2557
ปี 2556
903.9
492.2
97.6
94.6
790.4
691.9
66.0
89.7
0.26
0.43

ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื อไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ท่ า นใด
สอบถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ น ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที ประชุ ม ลงมติ อ นุ ม ั ติ ง บการเงิ น สํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2557 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

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

% ของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2557
ประธานฯ รายงานต่ อ ที ประชุ ม ว่า บริ ษ ัท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ50
ของกํา ไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมหลัง หัก เงิ น สํา รองต่ า งๆ ทุ ก ประเภทตามที กํา หนดไว้ใ นข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท
และตามกฎหมาย อย่า งไรก็ ต ามการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วจะขึ นอยู่กับ แผนการลงทุ น และการขยายธุ ร กิ จ
ของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆในอนาคต ในปี 2557 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม
65,895,157 บาทคิ ด เป็ น 0.26 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการจึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ ม ัติ
จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท คิดเป็ นร้อยละ 67.89 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมประจําปี 2557 ซึ งสู งกว่าอัตราที กําหนดในนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่ า งกาลไปแล้ว หุ ้ น ละ 0.11 บาท เมื อวัน ที 3 กัน ยายน 2557 คงเหลื อ จ่ า ยในงวดนี อี ก หุ ้ น ละ 0.05 บาท
กํา หนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน ที 13 พฤษภาคม 2558 ทังนี บริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาจัด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี 2557
จํานวน 3,500,000 บาทซึ งคิดเป็ นร้อยละ 5.01 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุ นสํารองตามกฎหมาย
ในงบการเงินปี 2557 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื อไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ท่ า นใด
สอบถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ น ประธานฯ จึ ง ขอให้ ที ประชุ ม ลงมติ อ นุ ม ัติ จัด สรรเงิ น สํ า รองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท
โดยที บริ ษทั ได้จ่ายเป็ นเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้วหุ ้นละ 0.11 บาท เมือวันที 3 กันยายน 2557
คงเหลือจ่ายในงวดนี อีกหุ ้นละ 0.05 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทีมีรายชื อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนในวันที
20 มีนาคม 2558 เงินปั นผลกําหนดจ่ายในวันที 13 พฤษภาคม 2558 โดยบริ ษทั ได้พิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปี 2557 จํานวน 3,500,000 บาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ 5.01 ของกําไรสุทธิประจําปี ของ
บริ ษัท ไว้เ ป็ นทุ น สํ า รองตามกฎหมายในงบการเงิ น ปี 2557 ตามที กฎหมายกํา หนดแล้ว
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
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มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

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

% ของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

วาระที 5 พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แ จ้ง ต่ อ ที ประชุ ม ว่า กรรมการที ครบกํา หนดออกตามวาระ และเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท
ได้แจ้งความประสงค์ของดออกเสี ยงในวาระที เลือกตังตนเองกลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ ง ณ จุดลงทะเบี ยน
ก่อนเข้าร่ วมประชุม โดยกรรมการทัง 3 ท่านทีครบกําหนดออกตามวาระขออนุญาตออกจากทีประชุมเพือเปิ ดโอกาส
ให้ทีประชุมได้พิจารณาวาระนีได้อย่างอิสระ
ประธานฯ รายงานต่ อ ที ประชุ ม ว่า ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษทั ข้อ 16 กํา หนดให้ในการประชุ ม สามัญ
ประจําปี ทุกครัง กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ซึ งในปี นี มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ดังนี
1. นายชัยศักดิ

อังค์สุวรรณ

2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชืน

3. นายเจริ ญรัฐ

วิไลลักษณ์

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

กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งไม่
รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า
กรรมการที ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุ รกิ จที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั
สามารถนําประสบการณ์ มาใช้เพือให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพยิงขึ น ประวัติของกรรมการที ครบ
กําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่าน ข้อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบี ยน และบริ ษทั อืน
และลักษณะความสัมพันธ์ของผูท้ ีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระ ได้แสดงไว้ในหนังสื อเชิญประชุมทีได้จดั ส่ ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื อไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ท่ า นใด
สอบถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ น จึ ง ได้ข อให้ที ประชุ ม ลงมติ แต่ ง ตังกรรมการแทนกรรมการที ครบกําหนดออก
ตามวาระเป็ นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที ประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี

ชือกรรมการ

ประเภท
กรรมการ

1.นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
2.น.พ. ไพโรจน์ บุญคงชืน
3. นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์

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

วาระที 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี
2558 โดยได้รายงานต่อทีประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี 2557 ได้รับการอนุมตั ิ
จากมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมือวันที 23 เมษายน 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็ น
ค่า เบี ยประชุ ม และค่ าบํา เหน็ จ โดยไม่ มี สิ ทธิ ป ระโยชน์ อื นๆ ซึ งมี ก ารจ่ า ยจริ ง ในปี 2557 รวม 1,365,000 บาท
ประกอบด้วยค่าเบี ยประชุ ม 945,000 บาท และค่าบําเหน็ จ 420,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลันกรอง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรี ยบเที ยบกับอุตสาหกรรม
ประเภทเดี ยวกัน รวมถึ งพิจารณาจากการขยายตัวของธุ รกิ จ และการเติ บโตของบริ ษทั แล้วมี ความเห็ นสอดคล้อง
กับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเห็ นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะอนุ กรรมการ ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 4,000,000 บาทเท่ากับปี ที ผ่านมา แบ่งเป็ นค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ และค่าบําเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการ
และอนุกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่านมา ดังนี

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

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

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

ทังนี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการเพือความยังยืนไม่ได้รับค่า
เบียประชุม เนืองจากเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถาม
หรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึ งขอให้ทีประชุมลงมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ประจําปี 2558 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

8

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558

มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี 2558
ภายในวงเงิ นไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปี ที ผ่านมา แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุ กรรมการ และค่าบํา เหน็ จ โดยไม่มีสิ ทธิ ประโยชน์อืนๆ ค่าเบี ยประชุ มต่ อครั งสําหรั บ
กรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่านมา ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

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

% ของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
98.61
1.39

วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
ประธานฯ รายงานต่อที ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจํา ปี 2558 ของบริ ษ ัท เนื องจากบริ ษ ัท สํานักงาน อี วาย จํากัด ได้ท ําการตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษ ัท และ
บริ ษ ัทย่อยตังแต่ ปี 2543 สามารถให้ค ําแนะนําที เป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท มาโดยตลอด อี ก ทังไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
หรื อส่ วนได้เสี ย กับบริ ษทั บริ ษ ัทย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี เกี ยวข้อ งกับบุ คคลดังกล่ าว แต่อย่างใด
มีความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั นอกจากนี ยังเป็ นบริ ษทั ที ได้รับ
การยอมรับทังในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานทีมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริ ษ ัทเป็ นอย่างดี ทังนี โดยกํา หนดให้ผูส้ อบบัญชี ค นใดคนหนึ งต่ อ ไปนี เป็ นผูท้ ําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4604
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี )
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4451
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี )
3. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4799
(ยังไม่เคยทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั )
ประวัติการศึ กษา และประสบการณ์ทาํ งานของผูส้ อบบัญชี ทงั 3 ท่านได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมแล้ว
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที ได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญาตอื นของสํา นัก งานทํา หน้าที ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ น ของบริ ษ ัท
แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวได้ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2558 จํานวน 800,000 บาท เท่ากับปี 2557
ทังนี ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วไม่ ร วมค่ า ใช้จ่ า ยที เกี ยวข้อ งกับ การสอบบัญ ชี เช่ น ค่ า ถ่ า ยเอกสาร ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
เดินทาง ฯลฯ
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็ น ประธานฯ จึ งขอให้ทีประชุ มลงมติแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558
โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจําปี 2558 โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งดังต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4604
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4451
3. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4799
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื นของสํานักงานทําหน้าที ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดังกล่าวได้ และอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 จํานวน 800,000 บาท
เท่ากับปี ทีผ่านมา ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

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

% ของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

วาระที 8 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 12 ในหมวดที 3 เรืองการโอนหุ้น
ประธานฯ ได้เ สนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ก้ไ ขข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้อ 12 ในหมวดที 3
เรื องการโอนหุน้ ทังนีเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี
ปัจจุบัน
ข้อ 12. กรณี ทีหุน้ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุ ้นให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษ ัท อาจมอบหมายให้น ายทะเบี ย นหุ ้น ตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ท ํา การ
เป็ นนายทะเบี ย นหุ ้ น ของบริ ษัท ก็ ไ ด้ โดยให้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที เกี ยวกั บ งานทะเบี ย นของบริ ษัท เป็ นไป
ตามทีนายทะเบียนหุน้ กําหนด
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เสนอ
ข้อ 12.

กรณี ทีหุน้ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั อาจมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการเป็ นนายทะเบียนหุน้
ของบริ ษทั ก็ได้ โดยให้วธิ ีปฏิบตั ิทีเกียวกับงานทะเบียนของบริ ษทั เป็ นไปตามทีนายทะเบียนหุน้ กําหนด

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถาม
หรื อแสดงความคิ ดเห็ น ประธานฯ จึ งขอให้ทีประชุ มลงมติ อนุ มตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 12 ในหมวดที 3
เรื องการโอนหุ ้น โดยได้แจ้งต่อที ประชุ มว่าการลงมติ ในวาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า
สามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 12 ในหมวดที 3 เรื องการโอนหุ ้น
เป็ นดังนี

ข้อ 12. กรณี ทีหุน้ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้วแต่กรณี แบบวิธีและความสมบูรณ์ในการโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั อาจมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ทําการเป็ นนายทะเบียน
หุน้ ของบริ ษทั ก็ได้ โดยให้วธิ ีปฏิบตั ิทีเกียวกับงานทะเบียนของบริ ษทั เป็ นไปตามทีนายทะเบียนหุน้
กําหนด
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
มติทีลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

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

% ของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100.00
-

วาระที 9 พิจารณาเรืองอืนๆ
ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอเรื องให้ พิ จ ารณา สอบถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ น
ซึงมีคาํ ถามและคําตอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี
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นายณัฐศักดิ ภูรีววิ ฒั น์
ผูถ้ ือหุน้
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

ผูถ้ ือหุน้

ลักษณะกิจการของบริ ษทั มีคู่แข่งหรื อไม่ อย่างไร
บริ ษั ท มี คู่ แ ข่ ง ที มี ลั ก ษณะเป็ นรายย่ อ ยประมาณ 4–5
ราย โดยในธุ รกิ จ
Contact Center สามารถแบ่ งเป็ น 4 กลุ่ มตลาดใหญ่ ได้แก่ Customer Service
(ธุ รกิ จของบริ ษทั ) ธุ รกิ จที รั บ Order ทางโทรทัศน์ ธุ รกิ จขายประกัน และธุ รกิ จ
ติ ด ตามหนี ในปั จจุ บั น บางธุ ร กิ จ มี แ นวโน้ ม ลดลงเนื องจากธุ ร กิ จ E-Commerce
มีมากขึนจึงผันตัวเองมาทําธุรกิจ Customer Service เช่นกัน
เนื องจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรในการให้ บ ริ การลู ก ค้ า หลายราย
บริ ษทั มีวธิ ีการบริ หารจัดการอย่างไร

นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

บ ริ ษั ท จ ะ แ บ่ ง ต า ม ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ภ ท ลู ก ค้ า ห า ก เ ป็ น ลู ก ค้ า ร ะ ดั บ Premium
เช่น กลุ่ม สายการบิ น หรื อ โรงพยาบาล พนักงานจะให้บริ การเฉพาะลูกค้ารายนันๆ
แต่หากเป็ นลูกค้า Standard Package อาจมี การแชร์ พนักงาน เช่น พนักงาน 1 คน
ให้บริ การลูกค้า 3 ราย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้คาํ นึงถึงการให้บริ การลูกค้าในระยะยาว
ด้ ว ยว่ า ลู ก ค้า แต่ ล ะรายจะเติ บ โตอย่ า งไรเพื อมองถึ ง โอกาสในการขยายงาน
ในลักษณะเช่าเหมารวมมากขึน

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั มองอนาคตธุรกิจอย่างไร ตลาดอุสาหกรรม Outsourced Call Center
จะเติบโตเพิมขึน หรื อลดลงอย่างไร

นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

บริ ษทั มองว่าอุตสาหกรรม Outsourced Call Center จะเติบโตเพิมมากขึนเนืองจาก
ทีผ่านมาบริ ษทั มี Recurring Revenue จากธุรกิจ Outsourced เพิมสู งขึนปี ละประมาณ
10 – 20 % ประกอบกับกลุ่มธุรกิจทีให้บริ การ Outsourced มีเพียง 3-4 ราย ในขณะทีมี
ลู ก ค้ า ม า ก ถึ ง 1 1 ก ลุ่ ม อี ก ทั ง ยั ง มี ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร Outsourced
ที ลูกค้าสามารถบริ หารจัดการได้ง่ายขึนโดยใช้ SLA (Service Level Agreement)
และเมือธุ รกิ จระดับต้นๆ ของประเทศ ใช้บริ การ Outsourced ธุ รกิ จระดับรองลงมา
ก็จะหันมาใช้ Outsourced เพิมมากขึนด้วย
บริ ษทั มีแนวทางอย่างไรในการบริ หารค่าตอบแทนพนักงาน Call Center ทีมีแนวโน้ม
เพิมสูงขึนเนืองจากการแข่งขันกันในตลาดเพือให้ได้พนักงานทีมีคุณภาพ
เนื องจากบุ ค ลากรเป็ นหั ว ใจสํา คัญ ของการให้บ ริ ก าร และเป็ นต้น ทุ น ส่ ว นใหญ่
ของบริ ษทั ดังนันบริ ษทั ได้มองหาแนวทางในการบริ หารต้นทุนบุคลากรประมาณ
3 - 4 เรื อง และมองหาแนวทางในระยะยาวทีบริ ษทั จะเข้าไปทําธุรกิจในกลุ่มประเทศ
CLMV บริ ษทั ไม่ได้เข้าไปเพือบุกตลาดต่างประเทศเท่านัน แต่ยงั คํานึ งถึงเรื องการจ้าง
แรงงานในต่างประเทศด้วย

ผูถ้ ือหุน้
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

12

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั มีแผนการลงทุนจากเงินทีได้จากการระดมทุนทีผ่านมาอย่างไร

นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

วัตถุประสงค์ในการระดมทุ นของบริ ษทั คือการขยายการลงทุ นไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV โดยที ผ่านมาได้มีการเซ็น MOU ประมาณ 3-4 รายในประเทศพม่า แต่ดว้ ย
ความไม่แน่นอนของนโยบายในประเทศพม่า คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของ
บริ ษทั มี ความเห็ นว่าควรชะลอการลงทุ นไปก่ อ น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้คน้ คว้า
เทคโนโลยีใ หม่ ๆ เพือบริ หารจัด การต้น ทุ น ในการขยายการธุ ร กิ จ ในต่ างประเทศ
รวมถึงมองหาหุน้ ส่วนเข้ามาช่วยในการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
ส่ ว น ก า ร ข ย า ย ธุ ร กิ จ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท มี แ ผ น ที จ ะ ข ย า ย
พืนทีในการให้บริ การลูกค้า จึงจําเป็ นต้องใช้เงินทุนในการเช่าพืนทีเพิมขึนด้วย
บริ ษทั มีรายได้สูงทีสุดในช่วงปี ใด และเกิดจากสาเหตุใด

นายเชาว์ บุณยะมาน
ผูร้ ับมอบฉันทะ
นายประชา พัทธยากร

ผูร้ ับมอบฉันทะ
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

ผูร้ ับมอบฉันทะ
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

นายเชาว์ บุณยะมาน
ผูร้ ับมอบฉันทะ
นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

ในปี 2554 บริ ษทั มี ยอดขายสู งที สุ ดประมาณ 900 ล้านบาท โดยรายได้ของบริ ษทั
แบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่ รายได้จากงาน Turnkey และ รายได้จากงาน Outsourced
ซึ งรายได้ จ ากการงาน Turnkey ส่ งผลต่ อ การเพิ มขึ นของรายได้ ม ากที สุ ด
แต่ มี Margin ที ค่ อ นข้า งตํา อยู่ที ประมาณ 10 -12 % ในขณะที Outsourced
จะอยู่ที 20 -25% ดัง นันในปี ที มี ง านTurnkey มากจะส่ ง ผลให้ ย อดขายสู ง ขึ น
แต่ Margin ตําลง บริ ษทั จึงรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากงาน Outsourced
จํานวนพนักงานสูงสุดมีจาํ 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 งให้
ลูกค้าประมาณ 1,400 คน แต่เนื องจากการประกาศนโยบายค่าแรงขันตําของรัฐบาล
ส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบ จึงได้ยกเลิกการให้บริ การในรู ปแบบนี และเปลียน
เป็ นการบริ หารจัดการแบบเบ็ดเสร็ จ โดยปั จจุ บันบริ ษทั มี จาํ นวนพนักงานรวมกัน
ประมาณ 2,200 คน
เนื องจากธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ต้อ งใช้ บุ ค ลากรจํา นวนมาก ขอทราบวิ ธี ก ารวัด ผล
การทํางานของพนักงานว่ามีวธิ ีการอย่างไร
บริ ษ ัท มี วิธี ก ารวัด ผลการทํา งานของพนัก งานหลายวิธี ด้ว ยกัน โดยเฉพาะการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ อาทิเช่น Voice Recording และ Quality Assurance เพือให้มนใจ
ั
ว่าพนักงานของเราให้บริ การทีดีกบั ลูกค้า อีกทังยังมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อการให้บริ การด้วย
อยากทราบความคืบหน้าเรื องโครงการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชันของบริ ษทั
บริ ษัท ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ในเรื องการกํา หนดนโยบายเกี ยวกับ การทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั น ทั งที อาจเกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านและการติ ด ต่ อ กั บ ผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ซึงกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานได้ยดึ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ในส่ ว นเรื องการเข้า ร่ ว มเป็ นภาคี กับ เครื อ ข่ า ยการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน
บริ ษทั ได้จดั ส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมกับเครื อข่ายต่างๆ รวมทังศึ กษาขันตอนปฏิ บตั ิ
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นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา
ผูถ้ ือหุน้
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

ผูถ้ ือหุน้
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

ผูถ้ ือหุน้
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

ผูถ้ ือหุน้
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์

ในการเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายดังกล่าว
ในรอบปี ที ผ่า นมาไม่ พบการกระทําการทุ จริ ตของพนัก งาน พบเพีย งข้อ บกพร่ อ ง
จากการไม่ปฏิ บัติง านตามระเบี ยบของบริ ษทั ซึ งได้มีก ารแก้ไขและชี แจงระเบี ย บ
ปฏิบตั ิทีถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว
รายได้ข องบริ ษัท ในปี 2557 ไม่ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษัท ค่ อ นข้า งมาก
ขอสอบถามว่ารายได้ทีพลาดเป้ าในปี 2557 จะเกิดขึนในปี 2558 หรื อไม่ อย่างไร
รายได้ทีพลาดเป้ าไปในปี 2557 ในช่วงไตรมาสที 4 นัน เนื องจากหน่ วยงานราชการ
ไม่มีการจัดซื อจัดจ้าง ทําให้โครงการขาย Trunkey ถูกเลือนออกไป แต่อย่างไรก็ตาม
รายได้ ดั ง กล่ า วได้ เ กิ ด ขึ นช่ ว งไตรมาสที 1 ของปี 2558 และตามเป้ าหมาย
ของปี 2558 ที ตังเป้ าไว้ที 1,000 ล้านบาท ปั จจุบนั มีรายได้ทีค่อนข้างแน่ นอนแล้ว
ประมาณ 800 ล้า นบาท อี ก 200 ล้า นบาทอยู่ร ะหว่า งการเจรจาและติ ด ตามอย่า ง
ต่อเนือง
คาดว่าโครงสร้างรายได้และการเติบโตของรายได้ของบริ ษทั ในปี 2558 เป็ นอย่างไร
ในช่ วงไตรมาส 1 บริ ษทั มี รายได้เพิมขึนจากปี ก่อนส่ วนไตรมาสที 2 จะมี การปิ ด
โครงการกับลูกค้ารายใหม่ รายได้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื องไปจนถึ งไตรมาส 3
และคาดว่ารายได้ในช่วง 3 ไตรมาสน่าจะเป็ นไปตามเป้ าหมายทีบริ ษทั ตังเป้ าไว้ โดยมี
สัดส่วนรายได้จากงาน Outsourced ประมาณ 70 - 80 %
ตามทีบริ ษทั มีแผนการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV อยากทราบว่าบริ ษทั
จะมีรายได้เพิมขึนกีเปอร์เซ็นต์
ขณะนี บริ ษทั ได้เข้าไปเปิ ดสํานักงานในประเทศกัมพูชา เพือให้บริ การบริ หารจัดการ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบ ซึ งลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นสาขาจากบริ ษทั ในประเทศ
ไทย ส่ วนกรณี การเข้าไปทําธุ รกิ จในประเทศพม่า บริ ษทั ได้ทาํ การศึ กษาการลงทุนและ
อยู่ระหว่างการเจรจา คาดว่าน่ าจะใช้เวลาอี กประมาณ 2-3 ปี ทังนี ลู กค้าปั จจุ บัน
ในประเทศไทย 3-4 ราย ได้สอบถามและสนใจทีจะขยายธุรกิจไปในประเทศพม่าเช่นกัน
ทังนีรายได้จากการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV จะเติบโตในอีก 3 ปี
ประมาณ 10 %
ปั จจุบนั ระบบตอบรับแบบอัตโนมัติมีการพัฒนาขึนเรื อยๆ หากระบบสามารถนํามาใช้
ทดแทนพนักงาน Call Center ได้ บริ ษทั มีความเห็นเกียวกับเรื องนีอย่างไร
จากแนวโน้มทีเคยเกิดขึนในประเทศสหรัฐอเมริ กา ตลาด outsourced เกิดและเติบโต
มาก่อนประเทศไทยมากกว่า 20 ปี สุ ดท้ายมีการสรุ ปว่าระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
ไม่ได้ต อบสนองต่อความพึงพอใจขอผูท้ ี โทรศัพท์เข้าไปมากกว่าการได้พูดคุ ยกับ
พนักงาน ดังนันการที ระบบดังกล่าวจะเข้ามาทดแทนคนทังหมดนันเป็ นไปได้ยาก
เพราะคนส่ ว นใหญ่ ย งั พอใจกับ การสื อสารกับ คนมากกว่า การสื อสารผ่า นระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ
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เมื อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ านใดสอบถาม หรื อเสนอเรื องอื นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯจึ งกล่าวขอบคุ ณท่ าน
ผูถ้ ือหุน้ ทีได้สละเวลาเข้าร่ วมประชุมครังนี และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.21 น.

นายวิชยั ศรี ขวัญ

ประธานทีประชุม

นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ เลขานุการทีประชุม
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