รายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2562
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ หองแมจิก 2 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. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
6. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ
7. นายธนานันท วิไลลักษณ
8. นายศิริชัย รัศมีจันทร

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

กรรมการที่เขารวมประชุมทั้งหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ผูบริหาร
1. นางสาวรุงจีรา
2. นางศศกร
3. นางสาวธิดารัตน
4. นางสาวเมธาวี

ไกรวิวัฒน
สุพพัตกุล
แกวใย
สาวิเศษ

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
ผูจัดการฝายบัญชี
เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
เริ่มประชุม นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุการบริษัท กลาวตอนรับผูถือหุน และแจงใหทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย
ตนเองจํานวน 15 คน เปนจํานวนหุน 409,368 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 21 คน เปนจํานวนหุน 194,803,848 หุน รวม
จํานวนผูถือหุนทั้งหมด 36 คน เปนจํานวนหุนรวมทั้งสิ้น 195,213,216 หุน คิดเปนรอยละ 69.7190 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท
หนา 1 จาก 20 หนา

เลขานุการบริษัท ไดกลาวแนะนําประธานกรรมการ กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัท ตอที่ประชุม
พรอมทั้งชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนทราบ
1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มีอยู
2. ผู ถื อ หุ น สามารถลงคะแนนเสี ย งเห็ น ด ว ย ไม เห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย งในแต ล ะระเบี ย บวาระได ในใบ
ลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลวยกมือ
เพื่อใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละระเบียบ
วาระเทานั้น โดยจะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขา
รวมประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของผูถือหุน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุน
บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติไวแลว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนใหที่ประชุม
รับทราบทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง พรอมสัดสวนเมื่อเทียบกับจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแตละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือคําถาม ขอให
ยกมือ และแถลงตอที่ประชุมวาเปนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ พรอมแนะนําตัวโดยแจงชื่อและนามสกุล
แลวจึงเสนอความเห็นหรือคําถาม
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอใหผูถือหุนสงบัตรลงมติของทุกวาระคืนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท กอนออก
จากหองประชุม และเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมขออาสาสมัครจากผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะเพื่อเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน คุณสินมหัต สุขจิตต ผูรับมอบฉันทะของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
อาสาเขารวมเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และไดขออาสาสมัครเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุน
อาสาเขารวมเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัท แจงใหผูถือหุน ทราบวา บริษทั ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการ
ประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 รวมทั้งใหผู
ถือหุนสามารถสงคําถามเกี่ยวกับบริษทั ลวงหนากอนการประชุมผูถ ือหุนไดตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง 25 เมษายน
2562 นั้น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระ และสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุม
เลขานุการบริษัท แจงใหผูถือหุนทราบวาบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ใหแลว
เสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุม และเผยแพรใหผูถือหุนทราบทางเว็บไซดของบริษัท หากผูถือหุนทานใดมีขอ
ทักทวงใหแจงมายังสวนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากไมมีทานใดทักทวง บริษัทถือวาเปนการ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ตามที่ไดเผยแพรไว
ประธานกรรมการไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปนี้
หนา 2 จาก 20 หนา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
ประธานกรรมการเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อ วัน ที่ 27 เมษายน 2561 โดยไดมี การจัดทํ ารายงานการประชุ มภายใน 14 วัน นั บแตวัน ประชุ ม ซึ่งไดจัด สงใหต ลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และไดเผยแพรทางเว็บไซตของ
บริษัทที่ www.onetoonecontacts.com คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวแลวเห็นวาบันทึกถูกตองตรง
ตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาลวงหนาแลว
ประธานกรรมการได เป ด โอกาสให ผู ถื อหุ น สอบถามหรือ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื่ อ ไม มี ผู ถื อ หุ น ท านใด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถือหุ น
ประจําป 2561 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยที่ประชุมผูถือหุนมี
มติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
195,213,216 เสียง คิดเปนรอยละ
100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2561
ประธานกรรมการเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําป 2561 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว และเชิญให คุณสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ รายงานผล
การดําเนินงานในปที่ผานมา
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ รายงานตอที่ประชุมวาในป 2561
บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 711 ลานบาท กําไรสุทธิจํานวน 21 ลานบาท บริษัทสามารถแบงลักษณะของรายไดดังนี้
1. ลักษณะของรายได
ในป 2561 บริษัทมีสัดสวนรายไดที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอ (recurring revenue) รอยละ 98 ซึ่งสูงกวาป 2560 และ 2559
มีรายไดที่เกิดขึ้น สม่ําเสมอรอยละ 97 และรอยละ 91 ตามลําดับ ในขณะที่รายไดที่เกิดขึ้นไมสม่ําเสมอ (non-recurring)
รอยละ 2 บริษัทพยายามรักษาสัดสวนของรายไดประเภทที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอใหมีอัตรามากกวารอยละ 90 เพื่อสรางความ
มั่นคงของรายได
2. ลักษณะบริการ
บริษัทมีบริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในป 2561 บริษัทมีสัดสวนรายไดสูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย
ลูกคาสัมพันธแบบเต็มรูปแบบรอยละ 70 บริการจัดหาเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธรอยละ 20 บริการระบบศูนยบริการขอมูล
หนา 3 จาก 20 หนา

และอุ ป กรณ รอยละ 4 บริก ารออกแบบ พั ฒ นา และติ ดตั้ งระบบศูน ยบ ริการขอ มูล แบบเบ็ ด เสร็จรอ ยละ 2 และบริการ
บํารุงรักษาศูนยบริการขอมูลรอยละ 4
3. ลักษณะธุรกิจของลูกคา
บริษั ท แบ งลูกค าออกเปน 2 ประเภท คือ กลุ มราชการและรัฐวิส าหกิ จ มีสั ดส วนรอยละ 42 และกลุม เอกชน
สัดสวนรอยละ 58 กลุมลูกคาเอกชนที่บริษัทใหบริการกลุมหลักยังคงเปนกลุมสายการบิน กลุมธนาคาร กลุมธุรกิจประกัน
และกลุมคาปลีก
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป 2561
 บริษัทจัดตั้งบริษัท อินโน ฮับ จํากัด เพื่อดําเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล ซึ่งทําใหบริษัทพัฒนาสินคา และ
บริการที่เปนดิจิทัลใหกับลูกคา ไดแก
- ระบบการสื่อสาร และโตตอบอัตโนมัติการสนทนาผานทั้งระบบเสียง (Voice Bot) และขอความ (Chatbot)
- ระบบพนักงานตอนรับที่โตตอบดวยระบบ AI (Virtual Receptionist)
- ระบบการคนหาสายงานอัตโนมัติ (Job matching) โดยใชเทคโนโลยี machine learning
- บริษทั ไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Job Matching จาก สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
- บริษทั ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ไดรับยกเวนเสียภาษีในดานการพัฒนา Enterprise Software เปนเวลา
5 ป
 บริษัทยายสํานักงาน และศูนยบริการลูกคาสัมพันธมาอยูที่ อาคารซอฟทแวร ปารค สามารถรองรับการใหบริการได
จํานวน 694 ที่นั่ง และ อาคารไทยศรี สามารถรองรับการใหบริการไดจํานวน 179 ที่นั่ง
 บริษัทจัดตั้งหนวยงาน OTO Customer Services Academy รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาศักยภาพ และการสรางแรง
บันดาลใจ ใหกับพนั กงานอยางเปนระบบ ตลอดจนสรางความรวมมือกับสถาบั นการศึกษาเพื่ อสรางบุคลากรที่ มี
คุณภาพในสายงานบริการ และมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา
 บริษัทขยายธุรกิจโดยการรวมมือกับพันธมิตรที่สามารถเอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจไปดวยกันทั้งดานระบบ
software และปฏิบัติการ
 รางวัลที่บริษัทไดรับในป 2561
- รางวัล 2018 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะ
องคกรเอกชนที่ดําเนินธุรกิจดาน Contact Center ชั้นนําของประเทศไทย เปนปที่ 6 ติดตอกัน
- ร า ง วั ล “ Asia's Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company” ใ น ฐ า น ะ
“ศูนยบริการขอมูลลูกคาที่ไดรับความไวใจมากที่สุดในเอเชีย และการใหบริการลูกคาสัมพันธ” ซึ่งจัดขึ้นโดย
International Brand Consulting Corporation, USA
แนวโนมเทคโนโลยี และการแขงขัน
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในทุกธุรกิจ มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะกับธุรกิจเขามาใช
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการดําเนิน ธุรกิจ และสรางมูล คาเพิ่ มให กับสิ น คา และบริการ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี ธุรกิจ contact center ก็เปนธุรกิจหนึ่งที่ตองปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยี การ
ใหบริการขอมูลในชองทางเสียงเพียงอยางเดียวไมเพียงพอกับการใหบริการในยุคดิจิทัล แนวโนมของเทคโนโลยีในธุรกิจ
contact center ไดแก chatbot, voice AI, omni-channel, virtual agents, cloud contact centers, machine learning เปนตน
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ในปที่ผานมาภาครัฐมีโครงการใหมๆเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวโนมการแขงขันยังคงเปนเรื่องของคุณภาพ และราคา
รวมถึงการเพิ่ มขึ้น ของผูใหบ ริการรายใหม ลูกคาสวนใหญให ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ
รวมกับคน เชน การใช voice AI ในการตอบขอมูลสินคา บริษัทคาดวาการจัดตั้งบริษัท อินโน ฮับ จํากัด เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปจุบัน และพัฒนาสินคา และบริการที่เปนดิจิทัลใหกับลูกคาไดมากขึ้น
ผลการประเมินการดําเนินงานดานตางๆ
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในป 2561 อยูในเกณฑ "ดีเลิศ"
 ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูใน
ระดับ "ดีเยี่ยม"
 ความคืบหนาในการเขาเปนแนวรวม ปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการตอตานการทุจริต โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตอตานการทุจริตอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ปจจุบัน
บริษัทเปนสมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเห็นความสําคัญตอการตาน
ทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice)
การสรางคุณคารวมตอสังคม
บริษัทไดจัดกิจกรรมที่สรางคุณคารวมใหกับสังคม (CSV) 3 โครงการ คือ
1. โครงการสานพลังพลิกชีวิตผูปวยมะเร็ง 13,000 ราย
บริษัทไดรวมสนับสนุนในการดําเนิน โครงการสานพลังพลิกชีวิตผูปวยมะเร็ง 13,000 ราย กับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จัดทํา เปนปที่ 2 ติดตอกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงรวมคําปรึกษา การสงตอแรง
บันดาลใจ การสรางเครือขายความชวยเหลือ เตรียมความพรอมใหผูปวยมะเร็ง โครงการนี้จะเริ่มตนกับผูปวยมะเร็งใน
โรงพยาบาลรัฐบาลจํานวน 5 โรงพยาบาล ปจจุบันมีโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการจํานวน 13 โรงพยาบาล
2. สนับสนุนทุนการศึกษา
บริษัทมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย จ.บุรีรัมย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่อยูใกลเคียงกับศูนยบริการขอมูลของบริษัทสาขาบุรีรัมย จํานวน 4 ทุนๆ ละ 14,000
บาท
3. การสรางความสุขใหกับผูปวยเด็ก
บริษัทรวมจัดกิจกรรมวันเด็กสรางความสุขใหกับผูปวยเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทมีแนวทางการแกไขอยางไร กับการที่บริษัทมีรายได และ
กําไรที่ลดลงตลอด 4 ปที่ผานมา
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นางสุ กั ญ ญา วนิ ช จั ก ร ว งศ ประธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการผู จั ด การ ชี้ แ จงว าการลดลงของรายได
เนื่องมาจากการสูญเสียการใหบริการโครงการภาครัฐรายหนึ่งซึ่งบริษัทใหบริการมานานกวา 10 ป ซึ่งกระทบกับรายได
อยางชัดเจน แตบริษัทก็ยังคงรักษาลูกคาเดิมของบริษัทได และในปนี้บริษัทมีแผนในการประมูลโครงการใหญๆ อีกหลาย
โครงการ และสําหรับกําไรที่ลดลงเนื่องจากคาใชจายในการยายสํานักงานประมาณ 40 ลานบาท
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน ผูถือหุน สอบถามวาการใชระบบ AI ในการใหบริการมีผลกระทบกับพนักงาน
หรือไม
นางสุ กั ญ ญา วนิ ชจั กรว งศ ประธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการผู จัด การ ชี้แ จงวาในระยะสั้ น ไม ยังไม มี
ผลกระทบกับพนักงาน และในระยะยาวบริษัทวางแผนในการนําระบบ AI มา implement ทํางานรวมกับคน ซึ่งเปนการ
ใหบริการทั้งเสียง และตัวหนังสือ โดยเปนการใหบริการผาน facebook, webchat มากขึ้น ในระยะแรก AI จะเขามาชวยใน
การคียตัวหนังสือแทนการใชเสียง โดยในระยะแรกจะใช chatbot ตอบขอมูลทั่วไป และพนักงานจะตอบขอมูลที่ซับซอน
หรือมีกาใชขอมูลอื่นเขามาประกอบมากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคา และทักษะของพนักงานมากขึ้น และการใหบริการนี้จะ
เปนสวนสําคัญในการขยายตลาด contact center ใหโตมากขึ้น
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน สอบถามวากฎหมายแรงงานใหมในเรื่องการปรับคาชดเชยพนักงานจาก 300
วัน เปน 400 วัน มีผลกระทบกับบริษทั อยางไร
นางสาวธิดารัตน แกวใย ผูจัดการฝายบัญชี ชี้แจงวามีผลกระทบกับงบการเงินไตรมาส 2 ประมาณ 4.7 ลานบาท
นางกัลยา ผกากรอง ผูรับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย สอบถามวาบริษัทมีการกําหนดกลยุทธ
ขององคกร หรือแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในยุคดิจทิ ัลอยางไร
นายศิ ริ ชั ย รั ศ มี จั น ทร กรรมการ ชี้ แ จงว าบริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงการทํ า ธุ ร กรรมในตลาดทุ น
ตลอดเวลา แตสําหรับธุรกรรมที่ยังคงมีความเสี่ยง ความไมแนนอนสูง หรือกฎหมายยังไมรองรับ บริษัทจะพิจารณาอยาง
รอบคอบกอนดําเนินการ เนื่องจากบริษัทระดมเงินทุนไปจากผูถือหุนบริษัทไดพิจารณาการใชจายอยางระมัดระวัง เพื่อ
ไมใหเกิดความเสียหายกับทั้งบริษัท และผูถือหุน
นางกั ลยา ผกากรอง ผู รับมอบฉั น ทะจาก สมาคมส งเสริมนั กลงทุ น ไทย สอบถามวาบริษั ท คาดวาจะเขารวม
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เมื่อไหร
นางสุ กัญ ญา วนิ ชจักรวงศ ประธานกรรมการบริห าร และกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวาบริษั ท ได มีการกํ าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และกรอบการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกป เพื่อรองรับใน
การเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจวาเมื่อตัดสินใจเขา
รวมโครงการ บริษัทตองผานการรับรองในการเปนสมาชิกโครงการ บริษัทจึงใชเวลาในการเตรียมความพรอมดังกลาว
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เมื่อ ไม มีผู ถือหุ น ทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการไดแจงวาวาระนี้ ไมตอ งลงมติ
เนื่องจากเปนการรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2561 ใหที่ประชุมรับทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2561 ตามทีเ่ สนอ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานกรรมการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผูสอบ
บัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว และแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานกรรมการขอให นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ กลาวสรุปสาระสําคัญ
จากงบการเงินซึ่งเปนไปตามคําอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการ ดังนี้
งบกําไรขาดทุน
ในป 2561 บริษัทมีรายไดรวมจํานวน 718 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.1 คาใชจายรวมจํานวน 698 ลานบาท ลดลง
รอยละ 10.1 และกําไรสุทธิจํานวน 20.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 59.1 บริษัทมีรายไดลดลงแตยังคง margin ในอัตราที่เทาเดิม
อยางไรก็ตามคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคาใชจายในการยายสํานักงานเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเชา
และเพิ่มทีมงานสําหรับพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวร ซึ่งบริษัทคาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขายและลดตนทุนไดในอนาคต
งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษทั มีสินทรัพยรวมจํานวน 942.2 ลานบาท ลดลงเล็กนอย ซึ่งสวนใหญลดลงจากเงินสด และรายการเทียบเทา
เงินสดเนื่องจากมีการยายสํานักงาน บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 90.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 สวนใหญเปนเจาหนี้ทเี่ กิด
จากจากการยายสํานักงานที่มาจายเงินตนป 2562 และเพิ่มสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่สูงขึน้
อัตราสวนทางการเงิน
บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 2.87 อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) รอยละ 2.40 อัตราผลตอบแทน
ตอสินทรัพยรวม (ROA) รอยละ 2.18 อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio) 0.11 เทา อัตราสวนสภาพคลอง (Current
ratio) 11.02 เทา อัตราสวนทางการเงินที่ลดลงดังกลาว เกิดจากรายไดที่ลดลง และคาใชจายในการยายสํานักงานที่เพิ่มขึ้น
แตอยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และมีเงินสดเพียงพอที่จะลงทุนโครงการหรือธุรกิจใหมๆ ใน
อนาคต
ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน สอบถามเรื่องความคืบหนาในการการฟองรองกับลูกหนี้การคาซึ่งเปนหนวย
ราชการแหงหนึ่งวาเปนอยางไร
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นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ รายงานตอที่ประชุมวา ทั้งศาลแพง
และศาลอุทธรณ มีคําพิพากษาใหบริษัทชนะคดี และใหหนวยงานราชการแหงนั้นชําระหนี้คืนบริษัทรวมดอกเบี้ย โดย
หนวยงานราชการแหงนั้นไดยื่นฎีกาตอศาล ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา หากมีความคืบหนาบริษัทจะเปดเผย
ใหผูถือหุนทราบ
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน สอบถามบริษทั มีสินทรัพยซึ่งประกอบดวยที่ดิน อาคาร และอุปกรณสํานักงาน
จํานวน 80.40 ลานบาท ซึ่งมีบางสวนที่ตัดคาเสื่อมไปหมดแลว อยากทราบวาในสวนนี้มีอุปกรณที่สามารถใชงานไดใน
สัดสวนเทาไหร และเทคโนโลยีใหมๆ กระทบกับสินทรัพยหรือไม
นางสาวธิดารัตน แกวใย ผูจัดการฝายบัญชี รายงานตอทีป่ ระชุมวา บริษทั มีสินทรัพยที่ตัดคาเสื่อมหมดแลวเปน
จํานวนคอนขางสูง แตยังมีอปุ กรณบางสวนที่สามารถใชงานได แตไมสามารถระบุระยะเวลาการใชงานได โดยขึ้นอยูกบั
ลักษณะของสินทรัพยแตละประเภท และในการยายสํานักงาน บริษัทมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มเติมซึ่งทําใหสินทรัพย
เพิ่มขึ้นดวย
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมวาสําหรับอุปกรณ
contact center ที่ตัดคาเสื่อมหมดแลว บริษัทสามารถนําไปใหลูกคาเชา หรือใชประโยชนอยางอื่นได เปนการใชประโยชน
จากอุปกรณเกาของบริษัท และในชวงที่การยายสํานักงาน บริษัทไมไดซื้ออุปกรณ contact centerใหมแตมีการลง server
เพิ่มเติม
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน สอบถามวาตามที่บริษทั มีกรรมการที่สามารถบริหารธุรกิจบัตรเครดิตได
เจริญเติบโต บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจบัตรเครดิตบางหรือไม
นพ. ระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงตอทีป่ ระชุมวา บริษทั ควรจะลงทุน
ในธุรกิจทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัท และตองมั่นใจวาเปนธุรกิจที่ไดเปรียบในการแขงขัน ซึง่ ฝายจัดการของบริษัท
ไดพิจารณาอยู แตจะตองพิจารณาหาโครงการทีเ่ หมาะสมกับบริษทั
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมวาในปทผี่ า นมา
คณะกรรมการบริษทั ไดมีการพิจารณาโครงการที่บริษัทจะลงทุนหลายโครงการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และ
ระมัดระวังการลงทุน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ไมดี บริษัทจะพิจารณาโครงการที่เหมาะสม และนาสนใจในการนําเงินสด
ที่บริษัทมีอยูไปลงทุนใหเกิดประโยชน
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2561
ประธานกรรมการขอให นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ รายงานตอที่
ประชุม นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ รายงานตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตาม
กฎหมาย อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความ
จําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อนึ่ง การพิจารณาการจายเงินปนผลจากกําไรที่เกิดจากการจําหนายเงินลงทุน
หรือทรัพยสินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทยอยใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทวา
จะจายเงินปนผลหรือไมเพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปน และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของ
บริษัท
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,200,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.18 ของกําไรสุทธิประจําป
ของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2561 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ในป 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 23,188,165 บาท คิดเปน 0.08 บาทตอหุน
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติจา ยเงินปนผลประจําป 2561 ใหกับผูถือหุนในอัตรา
0.08 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 96.60 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ป 2561 ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดใน
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.04 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนไป
แลวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 0.04 บาทตอหุน ใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วัน
กําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัทกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
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นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน สอบถามวาหากบริษัทไดรับเงินพิเศษจากการชนะคดีฟองรองในการเรียกรอง
การคางชําระหนี้บริษัทมีแนวโนมที่จะจายปนผลพิเศษหรือไม
นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการ กลาววาบริษัทขอรับขอเสนอแนะไปพิจารณา
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2561 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตอง
ไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2561 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.08 บาทตอหุน โดย
บริษั ท ได จ ายเงิน ป น ผลระหวางกาลในอัต รา 0.04 บาทต อหุ น โดยจ ายจากกําไรสุ ท ธิ ให แก ผูถื อ หุ น ไปแลว เมื่ อ วัน ที่ 6
กันยายน 2561 บริษัทจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 0.04 บาทตอหุน โดยจายจากกําไรสุทธิ ทั้งนี้กําหนดรายชื่อผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทได
พิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,200,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.18 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัท ไว
เปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2561 ตามที่กฎหมายกําหนดแลวดวยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานกรรมการแถลงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า เพื่ อ ให เป น ไปนโยบายกํ ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริษั ท ที่ กํ าหนดว า
กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมเขารวมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีสวนไดเสียของตนดังนั้นกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระซึ่งประกอบดวย นายวิชัย ศรีขวัญ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ และนายศิริชัย รัศมีจันทร ออกจาก
หองประชุม และขอใหนายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เปนผูดําเนินการประชุมและชี้แจง
รายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ รายงานตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้งใหกรรมการจํานวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) จะตองพนจากตําแหนงโดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผู
ออกไปนั้นสามารถไดรับเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได ซึ่งในปนี้ กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระกรรมการ คือ
1. นายวิชัย ศรีขวัญ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

หนา 10 จาก 20 หนา

2. นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายศิริชัย รัศมีจันทร

กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทยกเวนกรรมการที่มีสวนไดเสียพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนไดพิจารณาคุณ สมบัติการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไวในหลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และ
นโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดู แลกิจการของบริษัทแลวมีความเห็น วา
กรรมการที่ ค รบกํ าหนดออกตามวาระทั้ ง 3 ท าน ได แ ก นายวิ ชั ย ศรีข วัญ นางสุ กั ญ ญา วนิ ช จั ก ร ว งศ และนายศิ ริชั ย
รั ศ มี จั น ทร มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 และมี ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถนําประสบการณมาใชเพื่อใหการดําเนินงานของ
บริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นายวิชัย ศรีขวัญ มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดซึ่งเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายวิชัย ศรีขวัญ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถวนตามกําหนด และ
สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งอนุมัติแตงตั้ง นายวิชัย ศรีขวัญ นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ และนายศิริชัย
รัศมีจันทร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมรวมพิจารณาในวาระนี้
นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ รองประธานกรรมการ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายเณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทมีวิธีการ และหลักเกณฑการสรรหากรรมการอยางไร บริษัท
ควรเปดโอกาสใหมีกรรมการที่เปนผูแทนผูถือหุนรายยอยดวย
นพ. ระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงตอที่ประชุมวา กรรมการอิสระ ทุก
ทานเปนตัวแทนผูถือหุนรายยอยอยูแลว โดยนิยามของกรรมการอิส ระเปนอิสระจากฝายจัดการ และการพิจารณาของ
กรรมการในการประชุมจะยึดผลประโยชนของนักผูถือหุนเปนหลัก
นายเณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ ผูถือหุน สอบถามวากรรมการอิสระถือหุนของบริษัทอยูบางหรือไม
นพ. ระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงตอที่ประชุมวา กรรมการอิสระเคย
ถือหุนของบริษัท ซึ่งตามหลักเกณฑของบริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และสอบถามอีกครั้งวาประเด็นหลักของคําถามนี้คือผูถือหุนประสงคใหกรรมการ
อิสระถือหุนบริษัทดวยใชหรือไม
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นายเณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ ผูถือหุน แจงวาใช
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานกรรมการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการเปนรายคน โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ ประชุม พิจารณาแลวมีมติ อนุมั ติแตงตั้งกรรมการที่ ครบกําหนดออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหน ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
1. นายวิชัย ศรีขวัญ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
197,060,176 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

2. นางสุ กญ
ั ญา วนิชจักร์ วงศ์
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน และกรรมการบริหารความเสียง

196,803,314
0
256,862
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.8697
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.1303
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

3. นายศิริชัย รัศมีจนั ทร์
กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสียง
เห็นด้ วย
197,048,252 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9939
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
11,924 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0061
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
ไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
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คาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2561ไดรับ การอนุ มั ติจากมติที่ ป ระชุ มสามั ญ ผูถือ หุ น
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ ซึ่งมีการจายจริงในป 2561 รวม 1,745,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นสมควร
เสนอใหที่ป ระชุม ผูถือ หุน พิจ ารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562
ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา แบงเปน คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และ
คาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ คาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผาน
มาดังนี้
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
15,000
10,000
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับ
คาเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายเณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ ผูถือหุน สอบถามวาในปที่ผานมาบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ยอยจํานวนกี่ครั้ง และกรรมการแตละทานมีการเขารวมประชุมกี่ครั้ง
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุ ก ารบริ ษั ท รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ว า บริ ษั ท ได เป ด เผยรายละเอี ย ดการประชุ ม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยไวในรายงานประจําป 2561 โดยในปที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุม
จํานวน 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีการประชุมจํานวน 3
ครั้ง และคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมจํานวน 3 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทไดระบุจํานวนครั้งในการ
ประชุมของกรรมการแตละทานไวในรายงานประจําปไวอยางชัดเจน
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้จะตอง
ไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562 ภายใน
วงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย และคา
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บําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ ทั้งนี้กําหนดจายคาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเทากับปที่
ผานมา ดังนี้
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครัง้ )
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
15,000
10,000
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับ
คาเบี้ยประชุม ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
197,060,176 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0000
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2562
ประธานกรรมการรายงานตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป
2562 ตามกระบวนการที่กําหนด และไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด ไดทําการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตั้งแตป 2543 สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
บริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
นอกจากนี้ ยังเปนบริษัทที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ
ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเปน อยางดี ทั้งนี้โดยกําหนดใหผูสอบบั ญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปน ผูทํ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2561 ระยะเวลา 1 ป)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2558 – 2560 รวมระยะเวลา 3 ป)
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
(ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท)

หนา 14 จาก 20 หนา

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,350,000 บาท (ในป 2561 บริษัทจายคาสอบบัญชีจํานวน 1,200,000 บาท)
เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 150,000 บาท เนื่องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหมหลายฉบับ บริษัทมิไดจาย
คาบริการอื่นแกผูสอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหวางปที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการใหบริษัทยอยแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเดียวกันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย
ประธานกรรมการได เปด โอกาสให ผูถือหุ นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็ น และเมื่อไมมีผูถือ หุน ทานใด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคา
สอบบัญชีประจําป 2562 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2562 โดยอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,350,000 บาท
. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 99 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ ดาํ รง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5906
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได โดยทีประชุ ม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
197,060,176 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท
ประธานกรรมการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอแกไขขอบังคับ ขอ 4
ขอ 13 ขอ 23 และขอ 24 บริษัทเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 และประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดการเสนอแกไขขอบังคับ
ดังนี้

หนา 15 จาก 20 หนา

ปจจุบัน
ขอ 4. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญและเปนหุนชนิดระบุชื่อในใบหุน โดยมีมูลคาหุนเทากัน
หุนทุกหุนของบริษัทตองชําระคาหุนเต็มมูลคาหุนดวยตัวเงิน หรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ บริษัทอาจออก
หุนสามัญใหแกบุคคลใดเสมือนวาไดชําระคาหุนเต็มมูลคาแลว เพราะบุคคลนั้นเปนผูใหทรัพยสินอื่นนอกจากตัว
เงินหรือใหใชสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตรสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบหรือหุนจําลอง
แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือใหขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณทางอุตสาหกรรม การพาณิ ชย หรือ
วิทยาศาสตร
บริษัทอาจออกและเสนอขายหุนกู หุนกูแปลงสภาพ หุนบุริมสิทธิ หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ เปนหุนสามัญใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอื่นใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และบริษัทอาจแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิก็ได หรืออาจแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญก็ได ทั้งนี้
ภายใตบังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
หุนทุกหุนใหจดทะเบียนในนามผูถือหุนตามการจดทะเบียนในทะเบียนผูถือหุน
เสนอแกไข
ขอ 4. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญและเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือ โดยมีมูลคาหุนเทากัน
หุนทุกหุนของบริษัทตองชําระคาหุนเต็มมูลคาหุนดวยตัวเงิน หรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ บริษัทอาจออก
หุนสามัญใหแกบุคคลใดเสมือนวาไดชําระคาหุนเต็มมูลคาแลว เพราะบุคคลนั้นเปนผูใหทรัพยสินอื่นนอกจากตัว
เงินหรือใหใชสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตรสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบหรือหุนจําลอง
แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือใหขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ ทางอุตสาหกรรม การพาณิ ชย หรือ
วิทยาศาสตร
บริษัทอาจออกและเสนอขายหุนกู หุนกูแปลงสภาพ หุนบุริมสิทธิ หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ เปนหุนสามัญใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอื่นใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และบริษัทอาจแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิก็ได หรืออาจแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญก็ได ทั้งนี้
ภายใตบังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
หุนทุกหุนใหจดทะเบียนในนามผูถือหุนตามการจดทะเบียนในทะเบียนผูถือหุน
ปจจุบัน
ขอ 13. ภายในระยะเวลา 21 วัน กอนวันนัดประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดย
ประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 14 วัน กอน
วันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน
เสนอแกไข
ขอ 13. ในระหวาง 21 วัน กอนวันนัดประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศให
ผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 14 วัน กอนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน
หนา 16 จาก 20 หนา

ปจจุบัน
ขอ 23. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน
องคป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม อยูในที่ ป ระชุม หรือไม ส ามารถปฏิบั ติ ห น าที่ ได ถ ามี รองประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน เวน แตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสี ยในเรื่องใดไมมี สิท ธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่องนี้นั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
เสนอแกไข
ขอ 23. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน
องค ประชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม อยูในที่ ป ระชุ มหรือไมส ามารถปฏิบั ติ หน าที่ได ถามี รองประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมี เสียงหนึ่ งในการลงคะแนน เวน แตกรรมการซึ่งมี สวนไดเสี ยในเรื่องใดไม มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนี้นั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่
กฎหมายกําหนด
ปจจุบัน
ขอ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให ประธานกรรมการหรือ ผูซึ่งไดรับมอบหมายส งหนั งสื อนั ดประชุมไปยัง
กรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
เสนอแกไข
ขอ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให ประธานกรรมการหรือผูซึ่ งไดรับมอบหมายสงหนั งสื อนัดประชุม ไปยัง
กรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอนื่ และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดสง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกลาวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนก็ได ในการนี้ผูมี
หนาที่จัดการประชุมตองจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเปนหลักฐาน โดยจะ
จัดเก็บในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได
ประธานกรรมการได เป ด โอกาสให ผู ถื อหุ น สอบถามหรือ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื่ อ ไม มี ผู ถื อ หุ น ท านใด
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 4 ขอ
หนา 17 จาก 20 หนา

13 ขอ 23 และขอ 24 โดยไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 4 ขอ 13 ขอ 23 และขอ 24 ตามที่เสนอดังนี้
ขอ 4. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญและเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือ โดยมีมูลคาหุนเทากัน
หุนทุกหุนของบริษัทตองชําระคาหุนเต็มมูลคาหุนดวยตัวเงิน หรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้ บริษัทอาจ
ออกหุนสามัญใหแกบุคคลใดเสมือนวาไดชําระคาหุนเต็มมูลคาแลว เพราะบุคคลนั้นเปนผูใหทรัพยสินอื่นนอกจาก
ตัวเงินหรือใหใชสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตรสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา แบบหรือหุนจําลอง
แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับ ใดๆ หรือใหขอสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ ทางอุตสาหกรรม การพาณิ ชย หรือ
วิทยาศาสตร
บริษัทอาจออกและเสนอขายหุนกู หุนกูแปลงสภาพ หุนบุริมสิทธิ หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ เปนหุนสามัญใบสําคัญ
แสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอื่นใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และบริษัทอาจแปลงสภาพ
หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิก็ได หรืออาจแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญก็ได ทั้งนี้
ภายใตบังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
หุนทุกหุนใหจดทะเบียนในนามผูถือหุนตามการจดทะเบียนในทะเบียนผูถือหุน
ขอ 13. ในระหวาง 21 วัน กอนวันนัดประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศให
ผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 14 วัน กอนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน
ขอ 23. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน
องค ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม อยู ในที่ ป ระชุ ม หรือ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น าที่ ได ถามี ร องประธาน
กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน เวน แตกรรมการซึ่งมี สวนไดเสียในเรื่องใดไม มีสิ ทธิอ อกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่องนี้นั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไดตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่
กฎหมายกําหนด
ขอ 24. ในการเรียกประชุม คณะกรรมการให ป ระธานกรรมการหรือ ผูซึ่ งไดรับมอบหมายสงหนังสือ นัด ประชุม ไปยัง
กรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
หนา 18 จาก 20 หนา

ในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดสง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกลาวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแทนก็ได ในการนี้ผูมี
หนาที่จัดการประชุมตองจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเปนหลักฐาน โดยจะ
จัดเก็บในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได
โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
197,060,176 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องใหพิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ ผูถือหุน เสนอวาบริษัทมีเงินสดจํานวนมาก อยากจะเสนอใหลงทุนในหุนของตนเอง
โดยการซื้อหุนคืนสัดสวนประมาณ 5% หรือ 10% ของทุนจดทะเบียน
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ กลาววาบริษัทขอรับเรื่องการซื้อหุน
คืนไปพิจารณา บริษัทยินดีดําเนินการหากเห็นวาเรื่องดังกลาวจะเปนการรักษาผลประโยชนใหผูถือหุนได
นายมานพ จันทรเจริญสุข ผูถือหุน สอบถามถึงคาใชจายในการยายสํานักงานประมาณ 40 ลานบาท บริษัทลงเปน
คาใชจายในปที่แลวจํานวนเทาไหร
นางสาวธิดารัตน แกวใย ผูจัดการฝายบัญชี ชี้แจงตอที่ประชุมวาบริษัทลงคาใชจายในการยายสํานักงานในป 2561
จํานวน 28 ลานบาท และมีบางสวนที่ลงคาใชจายในไตรมาส 1 ป 2562
นายมานพ จันทรเจริญสุข ผูถือหุน สอบถามวาธุรกิจในตางประเทศมีการนํา chatbot และ AI ไปใชงานอยางไร
นางสุกัญ ญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริห าร และกรรมการผูจัดการ รายงานตอที่ประชุมวาธุรกิจใน
ตางประเทศมีการนํา chatbot หรือ AI มาใหบริการในหลากหลายชนิดของการใหบริการ ไมใชเปนเพียงการใหบริการธุรกิจ
contact center อยางเดียว ปจจุบัน contact center ที่ใหญที่สุดอยูที่ประเทศฟลิปปนส มีจํานวนประชากรที่ทํางานในธุรกิจนี้
อยูประมาณ 1 ลานคน แนวโนวการเปลี่ยนแปลงของการนํา chatbot มาเปนสวนหนึ่งของการใหบริการ ยังไมมผี ลกระทบที่
ชัดเจน

หนา 19 จาก 20 หนา

สํ าหรั บ บริษั ท ได พั ฒ นา chatbot ไปใช กับ ไปใชกั บ ลู กค าของบริษั ท ที่ เป น โครงการอสั งหาริม ทรัพ ย โดยนํ า
chatbot ใชในการรับสงขอมูลการซื้อขายที่ดิน ซึ่งคนที่ตองการขายที่ดินสามารถติดตอกับบริษัทไดโดยตรงโดยไมตองผาน
นายหนา บริษัทสามารถใหบริการนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการใหบริการ contact center และบริษัทจะตองติดตามวาบริการ
ที่บริษัทพัฒนาตอบสนองความตองการของลูกคาไดหรือไม และสามารถพัฒนาตอยอดอะไรไดอีกบาง สําหรับ voice AI
เปนระบบที่สามารถตอบขอมูลที่งายๆ เชน อัตราดอกเบี้ย เอกสารที่ใชประกอบการกูเงิน และพนักงานจะตอบขอมูลที่
ซับซอน หรือสามารถใช AI ในการใหขอมูลผาน webchat ได
นายเณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทมีกําไร แตราคาหุนของบริษัทตกลงอยางตอเนื่อง อยากให
บริษัทมีมาตรการในการรักษาราคาหุนอยางนอยใหสามารถอยูในระดับ 5.40 บาท ซึ่งเปนราคาจองกอนเขาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ใหได
นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ กลาววาบริษัทขอรับขอเสนอแนะไว
เพื่อพิจารณา
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดใหพิจารณาอีก ประธานกรรมการกลาวขอบคุณผูถือหุนที่
สละเวลาเขารวมประชุมครั้งนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 12.10 น.

(นายวิชัย ศรีขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)
เลขานุการบริษัท

หนา 20 จาก 20 หนา

