รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที ประชุ มเมือวันที 26 เมษายน 62 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน เลขที
วิภาวดีรังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
2.

นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ

3.

นพ.ระเฑียร ศรี มงคล

4.

นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื น

5.
6.

นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นางสุกญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

ถนน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หารความเสี ยง และประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสี ยง

7. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
8. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

กรรมการทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังหมด
ผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นางสาวรุ่ งจีรา ไกรวิวฒั น์
นางศศกร สุ พพัตกุล
นางสาวธิ ดารัตน์ แก้วใย
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
เลขานุการบริ ษทั

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษทั สํ านักงาน อีวาย จํากัด
นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
เริ มประชุ ม นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุ การบริ ษทั กล่าวต้อนรับผูถ้ ื อหุ ้น และแจ้งให้ทราบว่ามีผถู ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองจํานวน 15 คน เป็ น
จํานวนหุ ้น 409,368 หุ ้น และโดยการมอบฉันทะจํานวน 21 คน เป็ นจํานวนหุ ้น 194,803,848 หุ ้น รวมจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นทังหมด 36 คน เป็ นจํานวนหุ ้น
รวมทังสิ น 195,213,216 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 69.7190 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั
เลขานุ การบริ ษทั ได้กล่าวแนะนําประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต่อทีประชุมพร้อมทังชี แจงวิธีการ
นับคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
1. ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ ้นทีมีอยู่
2. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนทีได้รับ ณ ตอน
ลงทะเบียน
3. หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสี ยงในใบลงคะแนน แล้วยกมือ
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เพือให้เจ้าหน้าทีรับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบ
วาระเท่านัน โดยจะนําคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดทีเข้าร่ วมประชุ ม และ
ถือว่าคะแนนเสี ยงส่ วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสี ยงทีลงมติ เห็นด้วยตามทีเสนอในวาระนันๆ
5. ผูถ้ ือหุ ้นทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั
ได้นาํ คะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ื อหุ ้นบันทึกรวมไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือ
การลงมติ ไว้แล้ว โดยบริ ษทั จะแสดงผลการนับคะแนนให้ทีประชุ มรับทราบทังเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้ อม
สัดส่ วนเมือเทียบกับจํานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบ
วาระ
6. ในทุกระเบียบวาระถ้าผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อคําถาม ขอให้ ยกมือ และแถลง
ต่อทีประชุมว่าเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมแนะนําตัวโดยแจ้งชื อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรื อคําถาม
ภายหลังจากเสร็ จสิ นการประชุ ม ขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นส่ งบัตรลงมติของทุกวาระคื นให้กบั เจ้าหน้าที ของบริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุ ม
และเพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทีประชุมขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเพือเป็ นผูต้ รวจสอบ
การนับคะแนน คุณสิ นมหัต สุ ขจิตต์ ผูร้ ับมอบฉันทะของ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ อาสาเข้าร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุ ม
และได้ขออาสาสมัครเพิมเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอาสาเข้าร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุมเพิมเติม
เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสําหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ตังแต่วนั ที 28 กันยายน 61 ถึงวันที มกราคม 2 รวมทังให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคําถามเกียวกับ
บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ตงแต่
ั วนั ที 28 กันยายน 61 ถึง 25 เมษายน 2562 นัน ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอวาระ และ
ส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุม
เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบว่าบริ ษทั จะจัดทํารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 ให้แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน
ภายหลังการประชุม และเผยแพร่ ให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบทางเว็บไซด์ของบริ ษทั หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ ทักท้วงให้แจ้งมายังส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
ภายในวันที 31 พฤษภาคม 2562 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริ ษทั ถื อว่าเป็ นการรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 ตามทีได้
เผยแพร่ ไว้
ประธานกรรมการได้ดาํ เนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกําหนดในหนังสื อเชิ ญประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 61
ประธานกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2561 ซึ งประชุ มเมือวันที 27 เมษายน
2561 โดยได้มีก ารจัดทํารายงานการประชุ ม ภายใน 14 วัน นับ แต่วนั ประชุ ม ซึ งได้จดั ส่ งให้ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด และได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.onetoonecontacts.com คณะกรรมการได้พิจารณา
รายงานการประชุ มดังกล่าวแล้วเห็ นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มเพือ
พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น และเมือไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความ
คิดเห็ น ประธานกรรมการจึงขอให้ทีประชุ มลงมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 61 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติใน
วาระนีต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ ที ประชุ มพิจารณาแล้ วมีม ติรับรองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2561 โดยที ประชุ ม ผู้ถือหุ้น มี มติ รับรองด้ ว ย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
195,213,216 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
วาระที

รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 61

ประธานกรรมการเสนอให้ ที ประชุ ม พิจารณารั บ ทราบรายงานประจําปี 2561 ซึ งได้จดั ส่ งให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น ทุก ท่ านพร้ อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว และเชิ ญให้ คุณสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการดําเนิ นงานในปี ทีผ่านมา
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อทีประชุ มว่าในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้รวม
นางสุ กญ
จํานวน 711 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ จาํ นวน 21 ล้านบาท บริ ษทั สามารถแบ่งลักษณะของรายได้ดงั นี
1. ลักษณะของรายได้
ในปี 2561 บริ ษทั มีสดั ส่ วนรายได้ทีเกิดขึนสมําเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 8 ซึ งสู งกว่าปี 2560 และ 2559 มีรายได้ทีเกิดขึน
สมําเสมอร้ อยละ 97 และร้ อยละ 91 ตามลําดับ ในขณะทีรายได้ทีเกิ ดขึนไม่สมําเสมอ (non-recurring) ร้ อยละ 2 บริ ษทั พยายามรักษาสัดส่ วน
ของรายได้ประเภททีเกิดขึนสมําเสมอให้มีอตั รามากกว่าร้อยละ เพือสร้างความมันคงของรายได้
2. ลักษณะบริ การ
บริ ษทั มีบริ การทังหมด 5 ประเภท ซึ งในปี 2561 บริ ษทั มีสดั ส่ วนรายได้สูงสุ ดจากการบริ การบริ หารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบ
เต็มรู ปแบบร้ อยละ 70 บริ การจัดหาเจ้าหน้าที ลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 20 บริ การระบบศูนย์บริ การข้อมูลและอุปกรณ์ ร้อยละ 4 บริ การออกแบบ
พัฒนา และติดตังระบบศูนย์บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จร้อยละ 2 และบริ การบํารุ งรักษาศูนย์บริ การข้อมูลร้อยละ 4
3. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า
บริ ษทั แบ่งลูกค้าออกเป็ น 2 ประเภท คือกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิ จมีสัดส่ วนร้อยละ 42 และกลุ่มเอกชน สัดส่ วนร้อยละ 58 กลุ่ม
ลูกค้าเอกชนทีบริ ษทั ให้บริ การกลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มสายการบิน กลุ่มธนาคาร กลุ่มธุรกิจประกัน และกลุ่มค้าปลีก
การเปลียนแปลงทีสําคัญในปี 61
 บริ ษทั จัดตังบริ ษทั อินโน ฮับ จํากัด เพือดําเนิ นการพัฒนานวัตกรรมบริ การดิ จิทลั ซึ งทําให้บริ ษทั พัฒนาสิ นค้า และบริ การทีเป็ นดิ จิทลั
ให้กบั ลูกค้า ได้แก่



ระบบการสื อสาร และโต้ตอบอัตโนมัติการสนทนาผ่านทังระบบเสี ยง (Voice Bot) และข้อความ (Chatbot)
ระบบพนักงานต้อนรับทีโต้ตอบด้วยระบบ AI (Virtual Receptionist)
ระบบการค้นหาสายงานอัตโนมัติ (Job matching) โดยใช้เทคโนโลยี machine learning
บริ ษทั ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Job Matching จาก สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ

บริ ษทั ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก BOI ได้รับยกเว้นเสี ยภาษีในด้านการพัฒนา Enterprise Software เป็ นเวลา 5 ปี
บริ ษทั ย้ายสํานักงาน และศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์มาอยูท่ ี อาคารซอฟท์แวร์ ปาร์ ค สามารถรองรับการให้บริ การได้จาํ นวน 694 ทีนัง และ
อาคารไทยศรี สามารถรองรับการให้บริ การได้จาํ นวน 179 ทีนัง

 บริ ษทั จัดตังหน่ วยงาน OTO Customer Services Academy รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กบั




พนัก งานอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนสร้ างความร่ วมมื อกับ สถาบัน การศึ ก ษาเพือสร้ างบุ คลากรที มี คุ ณภาพในสายงานบริ การ และมอบ
ทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษา
บริ ษทั ขยายธุรกิจโดยการร่ วมมือกับพันธมิตรทีสามารถเอือประโยชน์ในการดําเนิ นธุรกิจไปด้วยกันทังด้านระบบ software และปฏิบตั ิการ
รางวัลทีบริ ษทั ได้รับในปี 2561
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-

รางวัล 2018 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์ ก รเอกชนที
ดําเนิ นธุรกิจด้าน Contact Center ชันนําของประเทศไทย เป็ นปี ที 6 ติดต่อกัน

-

รางวัล “Asia's Most Trusted Contact Center and Customer Management Services Company” ในฐานะ “ศูน ย์บ ริ การข้อมูล ลูกค้าที
ได้รับความไว้ใจมากที สุ ดในเอเชี ย และการให้บ ริ การลูกค้าสัมพัน ธ์” ซึ งจัดขึนโดย International Brand Consulting Corporation,
USA

แนวโน้มเทคโนโลยี และการแข่งขัน
ปั จจุบ ัน การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามามี บ ทบาทในทุ ก ธุ ร กิ จ มี ก ารนําเทคโนโลยี ที เหมาะกับ ธุ รกิ จเข้ามาใช้ เพื อเพิ ม
ประสิ ท ธิ ภาพในการดําเนิ น ธุ รกิ จ และสร้ างมูล ค่ าเพิมให้ กบั สิ น ค้า และบริ ก าร เพือตอบสนองพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคที เปลี ยนแปลงตาม
เทคโนโลยี ธุ รกิ จ contact center ก็เป็ นธุ รกิ จหนึ งที ต้องปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยี การให้บริ การข้อมูลในช่ องทางเสี ยงเพียงอย่างเดี ยวไม่
เพียงพอกับการให้บริ การในยุคดิ จิทลั แนวโน้มของเทคโนโลยีในธุ รกิ จ contact center ได้แก่ chatbot, voice AI, omni-channel, virtual agents,
cloud contact centers, machine learning เป็ นต้น
ในปี ทีผ่านมาภาครัฐมีโครงการใหม่ๆเพิมมากขึน ซึ งแนวโน้มการแข่งขันยังคงเป็ นเรื องของคุณภาพ และราคา รวมถึงการเพิมขึนของ
ผูใ้ ห้บริ การรายใหม่ ลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริ การร่ วมกับคน เช่ น การใช้ voice AI ในการตอบ
ข้อมูลสิ นค้า บริ ษทั คาดว่าการจัดตังบริ ษทั อินโน ฮับ จํากัด เพือรองรับการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีในปั จุบนั และพัฒนาสิ นค้า และบริ การที
เป็ นดิจิทลั ให้กบั ลูกค้าได้มากขึน
ผลการประเมินการดําเนิ นงานด้านต่างๆ
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในปี 2561 อยูใ่ นเกณฑ์ "ดีเลิศ"
 ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2561 จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย อยูใ่ นระดับ "ดีเยียม"
 ความคืบหน้าในการเข้าเป็ นแนวร่ วม ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญในเรื องการต่อต้านการทุจริ ต โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตอย่าง
ต่อเนื อง เพือรองรั บ การเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุจริ ต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ปั จ จุ บ ัน บริ ษัท เป็ นสมาชิ ก เครื อข่ ายหุ ้ น ส่ ว นต้านทุ จ ริ ตเพื อ
ประเทศไทย (PACT Network) ซึ งเห็นความสําคัญต่อการต้านทุจริ ตภาคปฏิบตั ิ (Anti-corruption in Practice)
การสร้างคุณค่าร่ วมต่อสังคม
บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมทีสร้างคุณค่าร่ วมให้กบั สังคม (CSV) 3 โครงการ คือ
1. โครงการสานพลังพลิกชี วิตผูป้ ่ วยมะเร็ ง 13,000 ราย
บริ ษทั ได้ร่วมสนับสนุนในการดําเนิ น โครงการสานพลังพลิ กชี วิตผูป้ ่ วยมะเร็ ง 13,000 ราย กับบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ จัดทํา เป็ นปี ที 2 ติดต่อกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นแหล่งรวมคําปรึ กษา การส่ งต่อแรงบันดาลใจ การสร้างเครื อข่ายความช่วยเหลื อ
เตรี ยมความพร้ อมให้ผปู ้ ่ วยมะเร็ ง โครงการนี จะเริ มต้นกับผูป้ ่ วยมะเร็ งในโรงพยาบาลรัฐบาลจํานวน 5 โรงพยาบาล ปั จจุบนั มีโรงพยาบาลทีเข้า
ร่ วมโครงการจํานวน 13 โรงพยาบาล
2. สนับสนุนทุนการศึกษา
บริ ษทั มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึ กษาทีเรี ยนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ ง
เป็ นมหาวิทยาลัยทีอยูใ่ กล้เคียงกับศูนย์บริ การข้อมูลของบริ ษทั สาขาบุรีรัมย์ จํานวน ทุนๆ ละ , บาท
3. การสร้างความสุ ขให้กบั ผูป้ ่ วยเด็ก
บริ ษทั ร่ วมจัดกิจกรรมวันเด็กสร้างความสุ ขให้กบั ผูป้ ่ วยเด็ก โรงพยาบาลรามาธิ บดี
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
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นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าบริ ษทั มีแนวทางการแก้ไขอย่างไร กับการทีบริ ษทั มีรายได้ และกําไรทีลดลงตลอด 4
ปี ทีผ่านมา
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงว่าการลดลงของรายได้ เนื องมาจากการสู ญเสี ยการ
ให้บริ การโครงการภาครัฐรายหนึ งซึ งบริ ษทั ให้บริ การมานานกว่า 10 ปี ซึ งกระทบกับรายได้อย่างชัดเจน แต่บริ ษทั ก็ยงั คงรักษาลู กค้าเดิ มของ
บริ ษทั ได้ และในปี นี บริ ษทั มี แผนในการประมู ลโครงการใหญ่ ๆ อี กหลายโครงการ และสําหรั บ กําไรที ลดลงเนื องจากค่าใช้จ่ายในการย้าย
สํานักงานประมาณ 40 ล้านบาท
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าการใช้ระบบ AI ในการให้บริ การมีผลกระทบกับพนักงานหรื อไม่
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชี แจงว่าในระยะสันไม่ยงั ไม่มีผลกระทบกับพนักงาน
นางสุ กญ
และในระยะยาวบริ ษทั วางแผนในการนําระบบ AI มา implement ทํางานร่ วมกับคน ซึ งเป็ นการให้บริ การทังเสี ยง และตัวหนังสื อ โดยเป็ นการ
ให้บริ การผ่าน facebook, webchat มากขึน ในระยะแรก AI จะเข้ามาช่ วยในการคียต์ วั หนังสื อแทนการใช้เสี ยง โดยในระยะแรกจะใช้ chatbot
ตอบข้อมูล ทัวไป และพนักงานจะตอบข้อมูล ที ซับ ซ้อน หรื อมี กาใช้ขอ้ มูล อื นเข้ามาประกอบมากขึ น ซึ งเป็ นการเพิมมูล ค่า และทักษะของ
พนักงานมากขึน และการให้บริ การนีจะเป็ นส่ วนสําคัญในการขยายตลาด contact center ให้โตมากขึน
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่ากฎหมายแรงงานใหม่ในเรื องการปรับค่าชดเชยพนักงานจาก 300 วัน เป็ น 400 วัน มี
ผลกระทบกับบริ ษทั อย่างไร
นางสาวธิ ดารัตน์ แก้วใย ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ชีแจงว่ามีผลกระทบกับงบการเงินไตรมาส 2 ประมาณ 4.7 ล้านบาท
นางกัลยา ผกากรอง ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามว่าบริ ษทั มีการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร หรื อ
แนวทางการปฏิบตั ิ เกียวกับการเปลียนแปลงของตลาดทุนในยุคดิจิทลั อย่างไร
นายศิ ริชัย รั ศมี จนั ทร์ กรรมการ ชี แจงว่าบริ ษทั มี การติ ด ตามการเปลี ยนแปลงการทําธุ รกรรมในตลาดทุ น ตลอดเวลา แต่สําหรั บ
ธุ รกรรมที ยังคงมีความเสี ยง ความไม่แน่ นอนสู ง หรื อกฎหมายยังไม่รองรั บ บริ ษทั จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่ อนดําเนิ นการ เนื องจากบริ ษทั
ระดมเงินทุนไปจากผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ได้พิจารณาการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพือไม่ให้เกิดความเสี ยหายกับทังบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
นางกัลยา ผกากรอง ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามว่าบริ ษทั คาดว่าจะเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) เมือไหร่
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชี แจงว่าบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ
นางสุ กญ
เกี ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัป ชัน และกรอบการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องทุ กปี เพือรองรั บในการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ งบริ ษทั มี ความตังใจว่าเมื อตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ บริ ษทั ต้องผ่านการรับรองในการเป็ นสมาชิ ก
โครงการ บริ ษทั จึงใช้เวลาในการเตรี ยมความพร้อมดังกล่าว
เมือไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น ประธานกรรมการได้แจ้งว่าวาระนี ไม่ตอ้ งลงมติ เนื องจากเป็ นการรายงาน
ผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี 61 ให้ทีประชุมรับทราบ
มติ ทีประชุมรั บทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2561 ตามทีเสนอ
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วาระที

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม 61

ประธานกรรมการเสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม 61 ซึ งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้
ั ญา
ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็ นอย่างไม่มีเงือนไขได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม ประธานกรรมการขอให้ นางสุ กญ
วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวสรุ ปสาระสําคัญจากงบการเงินซึ งเป็ นไปตามคําอธิ บาย และการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ ดังนี
งบกําไรขาดทุน
ในปี
บริ ษทั มี รายได้รวมจํานวน ล้านบาท ลดลงร้ อยละ . ค่าใช้จ่ายรวมจํานวน ล้านบาท ลดลงร้ อยละ . และ
กําไรสุ ทธิ จาํ นวน . ล้านบาท ลดลงร้อยละ . บริ ษทั มีรายได้ลดลงแต่ยงั คง margin ในอัตราทีเท่าเดิม อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หารเพิมขึนเนื องจากมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสํานักงานเนื องจากสิ นสุ ดสัญญาเช่า และเพิมทีมงานสําหรับพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ซึ งบริ ษทั
คาดว่าจะสามารถเพิมยอดขายและลดต้นทุนได้ในอนาคต
งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจํานวน . ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ซึ งส่ วนใหญ่ลดลงจากเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเนื องจากมีการ
ย้ายสํานักงาน บริ ษทั มีหนีสิ นรวมจํานวน . ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ . ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนีทีเกิดจากจากการย้ายสํานักงานทีมาจ่ายเงินต้น
ปี
และเพิมสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทีสู งขึน
อัตราส่วนทางการเงิน
บริ ษทั มีอตั รากําไรสุ ทธิ ร้อยละ 2.87 อัตราผลตอบแทนส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) ร้ อยละ 2.40 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
(ROA) ร้ อยละ 2.18 อัตราหนี สิ น ต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น (D/E ratio) 0.11 เท่ า อัต ราส่ วนสภาพคล่ อง (Current ratio) 11.02 เท่ า อัตราส่ วนทาง
การเงินทีลดลงดังกล่าว เกิดจากรายได้ทีลดลง และค่าใช้จ่ายในการย้ายสํานักงานที เพิมขึน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมีสถานะทางการเงินที
มันคง และมีเงินสดเพียงพอทีจะลงทุนโครงการหรื อธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามเรื องความคืบหน้าในการการฟ้ องร้องกับลูกหนีการค้าซึ งเป็ นหน่วยราชการแห่ งหนึ งว่า
เป็ นอย่างไร
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อทีประชุมว่า ทังศาลแพ่ง และศาลอุทธรณ์ มีคาํ
พิพากษาให้บริ ษทั ชนะคดี และให้หน่ วยงานราชการแห่ งนันชําระหนี คืนบริ ษทั รวมดอกเบีย โดยหน่ วยงานราชการแห่ งนันได้ยืนฎี กาต่อศาล
ขณะนีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา หากมีความคืบหน้าบริ ษทั จะเปิ ดเผยให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามบริ ษทั มีสินทรัพย์ซึงประกอบด้วยทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํ นักงาน จํานวน 80.40
ล้านบาท ซึงมีบางส่ วนทีตัดค่าเสื อมไปหมดแล้ว อยากทราบว่าในส่ วนนีมีอุปกรณ์ทีสามารถใช้งานได้ในสัดส่ วนเท่าไหร่ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
กระทบกับสิ นทรัพย์หรื อไม่
นางสาวธิ ดารัตน์ แก้วใย ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี รายงานต่อทีประชุมว่า บริ ษทั มีสินทรัพย์ทีตัดค่าเสื อมหมดแล้วเป็ นจํานวนค่อนข้างสู ง แต่
ยังมีอุปกรณ์บางส่ วนทีสามารถใช้งานได้ แต่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการใช้งานได้ โดยขึนอยูก่ บั ลักษณะของสิ นทรัพย์แต่ละประเภท และใน
การย้ายสํานักงาน บริ ษทั มีการลงทุนในเทคโนโลยีเพิมเติมซึ งทําให้สินทรัพย์เพิมขึนด้วย
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ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชี แจงเพิมเติมว่าสําหรับอุปกรณ์ contact center ที ตัดค่า
นางสุ กญ
เสื อมหมดแล้ว บริ ษทั สามารถนําไปให้ลูกค้าเช่า หรื อใช้ประโยชน์อย่างอืนได้ เป็ นการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เก่าของบริ ษทั และในช่วงทีการ
ย้ายสํานักงาน บริ ษทั ไม่ได้ซืออุปกรณ์ contact centerใหม่แต่มีการลง server เพิมเติม
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าตามทีบริ ษทั มีกรรมการทีสามารถบริ หารธุรกิจบัตรเครดิตได้เจริ ญเติบโต บริ ษทั มี
แผนการลงทุนในธุรกิจบัตรเครดิตบ้างหรื อไม่
นพ. ระเฑียร ศรี มงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชีแจงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ควรจะลงทุนในธุรกิจที
เกียวข้องกับธุรกิจหลักของบริ ษทั และต้องมันใจว่าเป็ นธุรกิจทีได้เปรี ยบในการแข่งขัน ซึ งฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ได้พิจารณาอยู่ แต่จะต้อง
พิจารณาหาโครงการทีเหมาะสมกับบริ ษทั
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงเพิมเติมว่าในปี ทีผ่านมาคณะกรรมการบริ ษทั ได้มี
การพิจารณาโครงการทีบริ ษทั จะลงทุนหลายโครงการ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และระมัดระวังการลงทุน เนื องจากสภาพ
เศรษฐกิจทีไม่ดี บริ ษทั จะพิจารณาโครงการทีเหมาะสม และน่าสนใจในการนําเงินสดทีบริ ษทั มีอยูไ่ ปลงทุนให้เกิดประโยชน์

เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ด
วันที ธันวาคม 61 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรั บปี สินสุ ดวันที ธันวาคม 61 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
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
วาระที

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 61

ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อทีประชุ ม นางสุ
ประธานกรรมการขอให้ นางสุ กญ
กัญญา วนิ ชจักร์ วงศ์ รายงานต่อที ประชุ มว่า บริ ษทั มี น โยบายจ่ายเงิ นปั น ผลให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ท ธิ ของ
บริ ษทั หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะ
ขึนอยูก่ บั แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต อนึ ง การพิจารณาการจ่ายเงินปั น
ผลจากกําไรทีเกิดจากการจําหน่ ายเงินลงทุนหรื อทรัพย์สินถาวรทีเกิ ดขึนในบริ ษทั หรื อในบริ ษทั ย่อยให้ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และ
คณะกรรมการบริ ษทั ว่าจะจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ น
และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยให้ยดึ ถือ และปฏิบตั ิตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริ ษทั
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้อบังคับของบริ ษทั ทีกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วน
หนึงไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะ
มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของทุนจดทะเบียน
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โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,200,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.18 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
ในปี
บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ท ธิ ตามงบการเงิน เฉพาะกิ จการจํานวน 23,188,165 บาท คิ ดเป็ น .08 บาทต่อหุ ้ น คณะกรรมการจึ ง
เห็ น สมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นพิจารณาอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั น ผลประจําปี
ให้ กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ
96.60 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ปี
ซึ งสู งกว่าอัตราที กําหนดในนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา . 4 บาทต่อหุ ้น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นไปแล้วเมื อวันที 6 กันยายน
บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายใน
อัตรา .04 บาทต่อหุ ้น ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นทีมีรายชื อ ณ วันกําหนดสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลในวันที 20 มีนาคม 2562 บริ ษทั กําหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที 22 พฤษภาคม
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นายรักเกี ยรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าหากบริ ษทั ได้รับเงินพิเศษจากการชนะคดี ฟ้องร้ องในการเรี ยกร้ องการค้างชําระหนี
บริ ษทั มีแนวโน้มทีจะจ่ายปั นผลพิเศษหรื อไม่
นายวิชยั ศรี ขวัญ ประธานกรรมการ กล่าวว่าบริ ษทั ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
เมือไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น ประธานกรรมการจึงขอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงินสํารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 61 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติในวาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ให้ กับผู้ถือหุ้นในอัตรา .08 บาทต่ อหุ้น โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงิน
ปันผลระหว่ างกาลในอัตรา . 4 บาทต่ อหุ้น โดยจ่ ายจากกําไรสุ ทธิ ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นไปแล้ วเมือวันที 6 กันยายน
บริ ษัทจะจ่ ายเงินปันผลงวด
สุ ดท้ ายในอัตรา . 4 บาทต่ อหุ้น โดยจ่ ายจากกําไรสุ ทธิ ทังนีกําหนดรายชื อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที 20 มีนาคม 2562 และกําหนด
จ่ ายเงินปั นผลในวันที 2 พฤษภาคม 2 โดยบริ ษัทได้ พิจารณาจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมายจํานวน 1,200, บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.18
ของกําไรสุ ทธิประจําปี ของบริ ษัท ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ วด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
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
วาระที

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ

ประธานกรรมการแถลงต่อทีประชุ มว่า เพือให้เป็ นไปนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี ของบริ ษทั ทีกําหนดว่า กรรมการทีมีส่วนได้เสี ย
จะต้องไม่เข้าร่ วมพิจารณาในวาระที เกี ยวกับการมีส่วนได้เสี ยของตนดังนันกรรมการที ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระซึ งประกอบด้วย
ั ญา วนิ ช จักร์ วงศ์ และนายศิ ริชัย รั ศมี จนั ทร์ ออกจากห้ องประชุ ม และขอให้ นายชัยศักดิ อังค์สุ วรรณ รองประธาน
นายวิชัย ศรี ขวัญ นางสุ กญ
กรรมการ และกรรมการอิสระ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุมและชีแจงรายละเอียดให้ทีประชุมทราบ
นายชัยศักดิ อังค์สุ วรรณ รองประธานกรรมการ รายงานต่อที ประชุ มว่า ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครังให้กรรมการจํานวนหนึ งในสาม ( / ) จะต้องพ้นจากตําแหน่ ง
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โดยให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่ งนานทีสุ ดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกไปนันสามารถได้รับเลื อกกลับเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้
ซึงในปี นี กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระกรรมการ คือ
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
2. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
3. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน และกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสี ยง

คณะกรรมการบริ ษทั ยกเว้นกรรมการทีมี ส่วนได้เสี ยพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาคุณสมบัติการเป็ นกรรมการทีได้กาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง ข้อบังคับของบริ ษทั และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทีกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั แล้วมีความเห็ นว่ากรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิชัย ศรี
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ และนายศิริชยั
ขวัญ นางสุ กญ
รัศมีจนั ทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
และมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ รกิ จที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั สามารถนําประสบการณ์มาใช้เพือให้การดําเนิ นงานของ
บริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
ทังนี นายวิชัย ศรี ขวัญ มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิ สระ ตามหลักเกณฑ์ที
บริ ษทั กําหนดซึ งเข้มกว่าข้อกําหนดขันตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิชยั ศรี ขวัญ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามกําหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู ้
ถื อหุ ้ น พิ จารณาอนุ ม ตั ิ แ ต่งตังอนุ ม ตั ิ แ ต่ง ตัง นายวิชัย ศรี ขวัญ นางสุ ก ัญญา วนิ ช จักร์ วงศ์ และนายศิ ริชัย รั ศ มี จนั ทร์ กลับ เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ ง ทังนีกรรมการทีมีส่วนเกียวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี
นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ รองประธานกรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นายเณรฤทธิ พุธวัฒนะ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าบริ ษทั มีวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างไร บริ ษทั ควรเปิ ดโอกาสให้มี
กรรมการทีเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยด้วย
นพ. ระเฑียร ศรี มงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชีแจงต่อทีประชุ มว่า กรรมการอิสระ ทุกท่านเป็ นตัวแทนผู ้
ถือหุ ้นรายย่อยอยูแ่ ล้ว โดยนิ ยามของกรรมการอิสระเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ และการพิจารณาของกรรมการในการประชุ มจะยึดผลประโยชน์
ของนักผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก
นายเณรฤทธิ พุธวัฒนะ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่ากรรมการอิสระถือหุ ้นของบริ ษทั อยูบ่ า้ งหรื อไม่
นพ. ระเฑียร ศรี มงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี แจงต่อทีประชุ มว่า กรรมการอิสระเคยถื อหุ ้นของบริ ษทั
ซึงตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั กําหนดให้กรรมการอิสระสามารถถื อหุ ้นได้ไม่เกินร้อยละ . ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั
และสอบถามอีกครังว่าประเด็นหลักของคําถามนีคือผูถ้ ือหุ ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระถือหุ ้นบริ ษทั ด้วยใช่หรื อไม่
นายเณรฤทธิ พุธวัฒนะ ผูถ้ ือหุ ้น แจ้งว่าใช่
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เมือไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น รองประธานกรรมการจึงขอให้ทีประชุ มพิจารณาแต่งตังกรรมการเป็ นราย
คน โดยได้แจ้งต่อทีประชุ มว่าการลงมติ ในวาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นทีมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติแต่ งตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึง
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
1. นายวิชัย ศรี ขวัญ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
2. นางสุ กญ
ั ญา วนิชจักร์ วงศ์
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3. นายศิริชัย รั ศมีจันทร์
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที

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
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน และกรรมการบริ หารความเสียง
196,803,314
0
256,862
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8697
0.0000
0.1303
0.0000

กรรมการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสียง
197,048,252 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9939
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
11,924 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0061
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่ อยประจําปี 2562

ประธานรายงานต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับที เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยในปี 61ได้รับการอนุ มตั ิจากมติทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 61 เมือวันที
27 เมษายน
ภายในวงเงินไม่เกิน ,000,000 บาท แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบําเหน็จ โดยไม่มี
สิ ทธิ ประโยชน์อืนๆ ซึ งมีการจ่ายจริ งในปี 2561 รวม 1,745,000 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ ม ผู ้
ถื อหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปี ที
ผ่านมา แบ่งเป็ น ค่าเบียประชุ มคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย และค่าบําเหน็ จ โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุ มต่อครัง
สําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่านมาดังนี
17

ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ทังนีคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ไม่ได้รับค่าเบียประชุม
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นายเณรฤทธิ พุธวัฒนะ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าในปี ทีผ่านมาบริ ษทั มีการประชุ มคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยจํานวนกีครัง
และกรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่ วมประชุมกีครัง
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท รายงานต่ อที ประชุ ม ว่า บริ ษ ัท ได้เปิ ดเผยรายละเอี ยดการประชุ ม คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจําปี
โดยในปี ทีผ่านมาคณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมจํานวน 7 ครัง คณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมจํานวน 5 ครัง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีการประชุ มจํานวน 3 ครัง และคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนมีการ
ประชุมจํานวน 3 ครัง ทังนีบริ ษทั ได้ระบุจาํ นวนครังในการประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจําปี ไว้อย่างชัดเจน
เมื อไม่ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ านใด สอบถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ น ประธานกรรมการจึ งขอให้ ที ประชุ ม พิ จารณาอนุ ม ัติ ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยประจําปี 2562 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที ประชุ ม พิจารณาแล้ วมี มติ อนุมั ติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่ อยประจําปี 2562 ภายในวงเงินไม่ เกิน
4,0 , บาท เท่ ากับปี ทีผ่ านมา แบ่ งเป็ นค่ าเบียประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่ อย และค่ าบําเหน็จ โดยไม่ มีสิทธิประโยชน์ อืนๆ
ทังนีกําหนดจ่ ายค่ าเบียประชุมต่ อครั งสําหรั บกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมเท่ ากับปี ทีผ่ านมา ดังนี
ค่ าเบียประชุม (บาทต่ อครั ง)
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
15,000
10,000
ทังนีคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ไม่ ได้ รับค่ าเบียประชุม ด้ วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
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
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วาระที

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2562

ประธานกรรมการรายงานต่ อ ที ประชุ ม ว่ าคณะกรรมการตรวจสอบได้ ด ําเนิ น การคัด เลื อ กผู ้ส อบบัญ ชี ป ระจําปี 2562 ตาม
กระบวนการที กําหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา เพือนําเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2562 ของบริ ษทั เนื องจากบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงินของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตังแต่ปี
สามารถให้คาํ แนะนําที เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มาโดยตลอด อีกทังไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับ บุ คคลดังกล่ าวแต่อย่างใด มี ความเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั นอกจากนี ยังเป็ นบริ ษทั ทีได้รับการยอมรับทังในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานทีมีมาตรฐาน และมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ทังนี โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี 2561 ระยะเวลา 1 ปี )
2. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี
–
3. นางสาวศิริวรรณ นิ ตย์ดาํ รง
(ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั )

และ/หรื อ

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
รวมระยะเวลา ปี )
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 5906

ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที ได้ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื น
ของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวได้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 จํานวน 1,350,000 บาท
(ในปี 2561 บริ ษทั จ่ายค่าสอบบัญชี จาํ นวน 1,200,000 บาท) เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน 150,000 บาท เนื องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ออกใหม่หลายฉบับ บริ ษทั มิได้จ่ายค่าบริ การอืนแก่ผสู ้ อบบัญชี ในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปี ทีผ่านมา ทังนี บริ ษทั จะดําเนิ นการให้บริ ษทั
ย่อยแต่งตังผูส้ อบบัญชี จากสํานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อยด้วย
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น และเมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นเพิมเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ ม
ว่าการลงมติในวาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่ อไปนี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษทั ประจําปี 2562 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 จํานวน 1,35 , บาท
. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
2. นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 99 และ/หรื อ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ ดาํ รง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5906
ในกรณีทีผู้สอบบัญชี ดังกล่ าวข้ างต้ นไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอืน
ของสํ านักงานทําหน้ าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่ าวได้ โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
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
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วาระที 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับบริษทั

ประธานกรรมการแถลงต่อทีประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 4 ข้อ 13 ข้อ 23 และ
ข้อ 24 บริ ษทั เพือให้ ส อดคล้องกับพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา 60 และประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที
74/2557 เรื องการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีรายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับ ดังนี
ปั จจุบนั
ข้อ . หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสามัญและเป็ นหุ ้นชนิ ดระบุชือในใบหุ ้น โดยมีมูลค่าหุ ้นเท่ากัน
หุ ้นทุกหุ ้นของบริ ษทั ต้องชําระค่าหุ ้นเต็มมูลค่าหุ ้นด้วยตัวเงิน หรื อทรัพย์สินอืนนอกจากตัวเงิน ทังนี บริ ษทั อาจออกหุ ้นสามัญให้แก่
บุคคลใดเสมือนว่าได้ชาํ ระค่าหุ ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนันเป็ นผูใ้ ห้ทรัพย์สินอืนนอกจากตัวเงินหรื อให้ใช้สิทธิ ในงานวรรณกรรม
ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์ สิทธิ บตั ร เครื องหมายการค้า แบบหรื อหุ่ นจําลอง แผนผัง สู ตร หรื อกรรมวิธีลบั ใดๆ หรื อให้ขอ้ สนเทศเกี ยวกับ
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิ ชย์ หรื อวิทยาศาสตร์
บริ ษทั อาจออกและเสนอขายหุ ้นกู้ หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นบุริมสิ ทธิ แปลงสภาพ เป็ นหุ ้นสามัญใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ
หลักทรัพย์อืนใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั อาจแปลงสภาพหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญหรื อ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ ก็ได้ หรื ออาจแปลงสภาพหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหุ ้นสามัญก็ได้ ทังนี ภายใต้บงั คับบทบัญญัติของกฎหมาย
หุ ้นทุกหุ ้นให้จดทะเบียนในนามผูถ้ ือหุ ้นตามการจดทะเบียนในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
เสนอแก้ไข
ข้อ .

หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสามัญและเป็ นหุ ้นชนิ ดระบุชือผูถ้ ือ โดยมีมูลค่าหุ ้นเท่ากัน
หุ ้นทุกหุ ้นของบริ ษทั ต้องชําระค่าหุ ้นเต็มมูลค่าหุ ้นด้วยตัวเงิน หรื อทรัพย์สินอืนนอกจากตัวเงิน ทังนี บริ ษทั อาจออกหุ ้นสามัญให้แก่
บุคคลใดเสมือนว่าได้ชาํ ระค่าหุ ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนันเป็ นผูใ้ ห้ทรัพย์สินอืนนอกจากตัวเงินหรื อให้ใช้สิทธิ ในงานวรรณกรรม
ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์ สิทธิ บตั ร เครื องหมายการค้า แบบหรื อหุ่นจําลอง แผนผัง สู ตร หรื อกรรมวิธีลบั ใดๆ หรื อให้ขอ้ สนเทศเกียวกับ
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิ ชย์ หรื อวิทยาศาสตร์
บริ ษทั อาจออกและเสนอขายหุ ้นกู้ หุ ้นกู้แปลงสภาพ หุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นบุริมสิ ทธิ แปลงสภาพ เป็ นหุ ้นสามัญใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ
หลักทรัพย์อืนใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั อาจแปลงสภาพหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญหรื อ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ ก็ได้ หรื ออาจแปลงสภาพหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหุ ้นสามัญก็ได้ ทังนี ภายใต้บงั คับบทบัญญัติของกฎหมาย
หุ ้นทุกหุ ้นให้จดทะเบียนในนามผูถ้ ือหุ ้นตามการจดทะเบียนในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น

ปั จจุบนั
ข้อ . ภายในระยะเวลา วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครัง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ
ล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ งไม่นอ้ ยกว่า วัน ก่อนวันเริ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้น
เสนอแก้ไข
ข้อ . ในระหว่าง วัน ก่อนวันนัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละครัง บริ ษทั จะงดรั บลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบ
ล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ งไม่นอ้ ยกว่า วัน ก่อนวันเริ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้น
ปั จจุบนั
ข้อ . ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที
ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
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ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้ให้กรรมการซึ งมาประชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ งเป็ นประธานในที
ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ งมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนีนัน ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
เสนอแก้ไข
ข้อ . ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี
ที ประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชุ ม หรื อไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ห น้าที ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ห น้าที ได้ให้กรรมการซึ งมาประชุ ม เลื อกกรรมการคนหนึ งเป็ น
ประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ งมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนี นัน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ตามเงือนไข ขันตอน และวิธีการทีกฎหมายกําหนด
ปั จจุบนั
ข้อ . ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด
วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนเพือรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอืนและกําหนด
วันประชุมให้เร็ วกว่านันก็ได้
เสนอแก้ไข
ข้อ . ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนเพือรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนด
วันประชุมให้เร็ วกว่านันก็ได้
ในการจัด ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม คณะกรรมการ รวมทังเอกสารประกอบการประชุ ม คณะกรรมการ บริ ษทั อาจจัดส่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มดังกล่ าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์แทนก็ได้ ในการนี ผูม้ ีหน้าที จัดการประชุ มต้องจัดเก็บ
สําเนาหนังสื อเชิ ญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น และเมือไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นเพิมเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 4 ข้อ 13 ข้อ 23 และข้อ 24 โดยได้แจ้งต่อทีประชุ ม
ว่าการลงมติในวาระนีต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษทั ข้ อ 4 ข้ อ 13 ข้ อ 23 และข้ อ 24 ตามทีเสนอดังนี
ข้ อ .

หุ้นของบริ ษทั เป็ นหุ้นสามัญและเป็ นหุ้นชนิดระบุชือผู้ถอื โดยมีมูลค่ าหุ้นเท่ ากัน
หุ้นทุกหุ้นของบริ ษัทต้ องชํ าระค่ าหุ้นเต็มมูลค่ าหุ้นด้ วยตัวเงิน หรื อทรั พย์ สินอืนนอกจากตัวเงิน ทังนี บริ ษัทอาจออกหุ้นสามัญให้ แก่
บุคคลใดเสมือนว่ าได้ ชําระค่ าหุ้นเต็มมูลค่ าแล้ ว เพราะบุคคลนันเป็ นผู้ให้ ทรั พย์ สินอืนนอกจากตัวเงินหรื อให้ ใช้ สิทธิในงานวรรณกรรม
ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื องหมายการค้ า แบบหรื อหุ่นจําลอง แผนผัง สู ตร หรื อกรรมวิธีลบั ใดๆ หรื อให้ ข้อสนเทศเกียวกับ
ประสบการณ์ ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรื อวิทยาศาสตร์
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บริ ษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิ ทธิ หุ้นบุริมสิ ทธิแปลงสภาพ เป็ นหุ้นสามัญใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ
หลักทรั พย์ อืนใดตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และบริ ษทั อาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อ
หุ้นบุริมสิทธิกไ็ ด้ หรื ออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญก็ได้ ทังนี ภายใต้ บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย
หุ้นทุกหุ้นให้ จดทะเบียนในนามผู้ถอื หุ้นตามการจดทะเบียนในทะเบียนผู้ถอื หุ้น
ข้ อ . ในระหว่ าง วัน ก่ อนวันนั ดประชุ มผู้ถือหุ้น แต่ ละครั ง บริ ษัทจะงดรั บลงทะเบียนการโอนหุ้ นก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้ น ทราบ
ล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ งไม่ น้อยกว่ า วัน ก่ อนวันเริ มงดรั บลงทะเบียนการโอนหุ้น
ข้ อ . ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่ น้อยกว่ ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ ประชุม ในกรณี
ทีประธานกรรมการไม่ อยู่ในทีประชุ มหรื อไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่ มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ กรรมการซึ งมาประชุ มเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในที
ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ ถอื เสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน เว้ นแต่ กรรมการซึงมีส่วนได้ เสียในเรื องใดไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนีนัน ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้ มีการประชุมผ่ านสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ ตามเงือนไข ขันตอน และวิธีการทีกฎหมายกําหนด
ข้ อ . ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึงได้ รับมอบหมายส่ งหนังสือนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่ น้อยกว่ าเจ็ด
วันก่ อนวันประชุม เว้ นแต่ ในกรณีจําเป็ นเร่ งด่ วนเพือรั กษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุ มโดยวิธีอืนและกําหนด
วันประชุมให้ เร็ วกว่ านันก็ได้
ในการจัดส่ งหนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการ รวมทั งเอกสารประกอบการประชุ ม คณะกรรมการ บริ ษัท อาจจัดส่ งหนั งสื อเชิ ญ
ประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ มดังกล่ าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้ ในการนีผู้มีหน้ าทีจัดการประชุ มต้ องจัดเก็บ
สําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรู ปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กไ็ ด้
โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดังนี
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
วาระที 9 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื องให้พิจารณา สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอว่าบริ ษทั มีเงินสดจํานวนมาก อยากจะเสนอให้ลงทุนในหุ ้นของตนเอง โดยการซื อหุ ้นคื น
สัดส่วนประมาณ % หรื อ % ของทุนจดทะเบียน
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ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ กล่ าวว่าบริ ษทั ขอรั บเรื องการซื อหุ ้นคื นไปพิจารณา
นางสุ กญ
บริ ษทั ยินดีดาํ เนิ นการหากเห็นว่าเรื องดังกล่าวจะเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้ผถู ้ ือหุ ้นได้
นายมานพ จันทร์ เจริ ญสุ ข ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการย้ายสํานักงานประมาณ
จํานวนเท่าไหร่

ล้านบาท บริ ษทั ลงเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีแล้ว

นางสาวธิ ดารัตน์ แก้วใย ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ชี แจงต่อที ประชุ มว่าบริ ษทั ลงค่าใช้จ่ายในการย้ายสํานักงานในปี 2561 จํานวน
บาท และมีบางส่วนทีลงค่าใช้จ่ายในไตรมาส 1 ปี 2562

ล้าน

นายมานพ จันทร์เจริ ญสุ ข ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าธุรกิจในต่างประเทศมีการนํา chatbot และ AI ไปใช้งานอย่างไร
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อทีประชุ มว่าธุ รกิ จในต่างประเทศมี การนํา
นางสุ กญ
chatbot หรื อ AI มาให้บริ การในหลากหลายชนิ ดของการให้บริ การ ไม่ใช้เป็ นเพียงการให้บริ การธุรกิจ contact center อย่างเดียว ปั จจุบนั contact
center ที ใหญ่ทีสุ ดอยูท่ ี ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ มี จาํ นวนประชากรทีทํางานในธุ รกิ จนี อยู่ประมาณ 1 ล้านคน แนวโน้วการเปลี ยนแปลงของการนํา
chatbot มาเป็ นส่วนหนึ งของการให้บริ การ ยังไม่มีผลกระทบทีชัดเจน
สําหรับบริ ษทั ได้พฒั นา chatbot ไปใช้กบั ไปใช้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ทีเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยนํา chatbot ใช้ในการรับส่ ง
ข้อมูลการซื อขายทีดิน ซึ งคนทีต้องการขายทีดิ นสามารถติดต่อกับบริ ษทั ได้โดยตรงโดยไม่ตอ้ งผ่านนายหน้า บริ ษทั สามารถให้บริ การนี เพิมเติม
นอกเหนื อจากการให้บริ การ contact center และบริ ษทั จะต้องติดตามว่าบริ การทีบริ ษทั พัฒนาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรื อไม่ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดอะไรได้อีกบ้าง สําหรับ voice AI เป็ นระบบทีสามารถตอบข้อมูลทีง่ายๆ เช่ น อัตราดอกเบีย เอกสารที ใช้ประกอบการกู้
เงิน และพนักงานจะตอบข้อมูลทีซับซ้อน หรื อสามารถใช้ AI ในการให้ขอ้ มูลผ่าน webchat ได้
นายเณรฤทธิ พุธวัฒนะ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าบริ ษทั มีกาํ ไร แต่ราคาหุ ้นของบริ ษทั ตกลงอย่างต่อเนื อง อยากให้บริ ษทั มี มาตรการใน
การรักษาราคาหุ ้นอย่างน้อยให้สามารถอยูใ่ นระดับ 5.40 บาท ซึ งเป็ นราคาจองก่อนเข้าซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวว่าบริ ษทั ขอรับข้อเสนอแนะไว้เพือพิจารณา
เมื อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดสอบถาม หรื อเสนอเรื องอื นใดให้พิจารณาอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นทีสละเวลาเข้าร่ วม
ประชุมครังนี และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12.10 น.

(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)
เลขานุการบริ ษทั
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