รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที ประชุมเมือวันที 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
เลขที 99/20 หมู่ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ
2. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
3. นพ.ระเฑียร ศรี มงคล
4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน
5. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
6. นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์
7.
8.
9.
10.

นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
นางผ่องศรี สลักเพชร
นายธีระชัย พงษ์พนางาม

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

กรรมการทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทังหมด
ผู้บริหาร
1. นางสาวสุวรรณา ประดับวัฒนางกูร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ contact center และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย และดูแลลูกค้า
2. นางศศกร
สุพพัตกุล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขายและการตลาด
3. นายพชร
กิตติยวัฒน์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน
4. นางสาวธิดารัตน์ แก้วใย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
5. นางสาวเมธาวี สาวิเศษ
เลขานุการบริ ษทั
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
1. นายรุ ทร
เชาวนะกวี
หุน้ ส่วนกรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
หุน้ ส่วน
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เริ มประชุ ม นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุ การบริ ษทั กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น และแจ้งให้ทราบว่ามีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเองจํานวน 9 คน เป็ นจํานวนหุ ้น 860,644 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.3074 ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั และ
มอบฉันทะจํานวน 19 คน เป็ นจํานวนหุ ้น 194,334,338 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 69.4051 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ทงหมดของ
ั
บริ ษทั รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด 28 คน เป็ นจํานวนหุน้ รวมทังสิ น 195,194,982 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.7125 ของจํานวนหุ ้น
ทีจําหน่ายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั
เลขานุ การบริ ษทั ได้กล่าวแนะนําประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่อที ประชุม
พร้อมทังชีแจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
1. ผูถ้ ือหุน้ รายหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีมีอยู่
2. ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สามารถลงคะแนนเสี ย งเห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย งในแต่ ล ะระเบี ย บวาระได้ในใบ
ลงคะแนนทีได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสี ยงในใบลงคะแนน แล้วยกมือ
เพือให้เจ้าหน้าทีรับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงในแต่ละระเบียบ
วาระเท่านัน โดยจะนําคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดทีเข้า
ร่ วมประชุม และถือว่าคะแนนเสี ยงส่วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสี ยงทีลงมติ เห็นด้วยตามทีเสนอในวาระนันๆ
5. ผูถ้ ือหุ ้นทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ ้น
บันทึ กรวมไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติไว้แล้ว โดยบริ ษทั จะแสดงผลการนับคะแนนให้ทีประชุม
รับทราบทังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง พร้อมสัดส่วนเมือเทียบกับจํานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
สําหรั บ การแสดงความคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ และการสอบถามในที ประชุ ม เนื องจากในปั จ จุ บัน ยัง อยู่ใ น
สถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนันบริ ษทั จึงต้องกําหนดแนวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กรมควบคุมโรค หากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรื อสอบถามในแต่ละระเบียบ
วาระ ขอให้ท่านเขียนคําถามหรื อความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มคําถามทีได้รับ ณ จุดลงทะเบียน แทนการสอบถามผ่านทาง
ไมโครโฟน เพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่ า 2019 โดยระบุ ชือ และนามสกุล ลงแบบฟอร์ มคําถามให้
ชัดเจน รวมทังระบุ ว่าเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูร้ ั บ มอบฉันทะ และยกมื อ ให้เจ้าหน้าที ไปรั บแบบฟอร์ มคําถาม เจ้าหน้าที จะ
รวบรวมคําถามในแต่ละระเบียบวาระ และสอบถามแทนท่าน
เลขานุ การบริ ษทั แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า ภายหลังจากเสร็ จสิ นการประชุม ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งบัตรลงมติของทุ ก
วาระคืนให้กบั เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม และเพือความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทีประชุมขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเพือเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน คุณศศิธร กรันทกสุวรรณ
ผูร้ ับมอบฉันทะของ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ และคุณขจรพล ที ปประสาน ผูถ้ ือหุ ้น อาสาเข้าร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยงในที ประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิมเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นอาสาเข้าร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยงในทีประชุมเพิมเติม
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เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ตังแต่วนั ที 30 กันยายน 2562 ถึงวันที 31 มกราคม 2563 รวมทังให้ผู ้
ถือหุน้ สามารถส่งคําถามเกียวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ตงแต่
ั วนั ที 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอวาระ และส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุม
เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบว่าบริ ษทั จะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ให้แล้ว
เสร็ จภายใน 14 วัน ภายหลังการประชุ ม และเผยแพร่ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบทางเว็บไซด์ของบริ ษทั หากผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดมี ขอ้
ทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที 31 สิ งหาคม 2563 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริ ษทั ถือว่าเป็ นการ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ตามทีได้เผยแพร่ ไว้
ประธานกรรมการได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีกําหนดในหนังสื อเชิญประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
ประธานกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ซึ ง
ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ งได้จดั ส่ งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด และได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ที www.onetoonecontacts.com นอกจากนีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาโดยสามารถส่งข้อสงสัย หรื อ
ข้อ ทัก ท้วงเกี ยวกับ รายงานการประชุ ม ดังกล่ าวมายังบริ ษ ัท ซึ งปรากฏว่าไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ทักท้วงรายงานดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบพร้อมหนังสื อเชิญสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น และเมื อไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใด
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการได้แจ้งว่าวาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
มติ ทีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562 ตามทีเสนอ
วาระที รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2562
ประธานกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําปี 2562 ซึงได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว และเชิญให้ คุณสุ กญั ญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผล
การดําเนินงานในปี ทีผ่านมา
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อที ประชุมว่าในปี 2562
นางสุ กญ
บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 790 ล้านบาท กําไรสุทธิจาํ นวน 33 ล้านบาท บริ ษทั สามารถแบ่งลักษณะของรายได้ดงั นี
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1. ลักษณะของรายได้
ในปี 2562 บริ ษ ัท มี สัดส่ วนรายได้ที เกิ ด ขึ นสมําเสมอ (recurring revenue) ร้ อยละ ซึ งเท่ ากับ ปี ในขณะที
รายได้ทีเกิดขึนไม่สมําเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 2 บริ ษทั พยายามรักษาสัดส่วนของรายได้ประเภททีเกิดขึนสมําเสมอให้
มีอตั รามากกว่าร้อยละ เพือสร้างความมันคงของรายได้
2. ลักษณะบริ การ
บริ ษทั มีบริ การทังหมด 5 ประเภท ซึงในปี 2562 บริ ษทั มีสดั ส่วนรายได้สูงสุดจากการบริ การบริ หารจัดการศูนย์
ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรู ปแบบร้อยละ 70 บริ การจัดหาเจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 24 บริ การระบบศูนย์บริ การข้อมูล
และอุ ปกรณ์ ร้อ ยละ 3 บริ การออกแบบ พัฒ นา และติ ด ตังระบบศู น ย์บ ริ การข้อ มูล แบบเบ็ ดเสร็ จร้ อยละ 1 และบริ การ
บํารุ งรักษาศูนย์บริ การข้อมูลร้อยละ 2
3. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า
บริ ษ ัท แบ่ งลู กค้าออกเป็ น 2 ประเภท คื อ กลุ่ม ราชการและรั ฐวิส าหกิ จ มี สัดส่ วนร้ อยละ 47 และกลุ่ มเอกชน
สัดส่ วนร้อยละ 53 กลุ่มลูกค้าเอกชนที บริ ษทั ให้บริ การกลุ่มหลักยังคงเป็ นกลุ่มสายการบิน กลุ่มธุรกิจประกัน และกลุ่มค้า
ปลีก
4. อายุสญ
ั ญา
ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั มีอายุสัญญาอยู่ในช่ วง 1 ปี มูลค่า 380 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 ของรายได้
ทังหมด อายุสญ
ั ญา - ปี มูลค่า 277 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ของรายได้ทงหมด
ั
และ - ปี มูลค่า ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 13 ของรายได้ทงหมด
ั
การเปลียนแปลงในปี ทีผ่านมา
การพัฒนาทักษะของพนักงาน
ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั มีเปลียนแปลงสัดส่วนการให้บริ การจากเดิมทีมีการให้บริ การในระบบเสี ยง (voice) เป็ นหลักเป็ นการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ และปรับเปลียนการให้บริ การในรู ปแบบของ non voice ผ่าน
ช่องทางสื อออนไลน์ หรื อ Mobile Application เพิมมากขึ น บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานให้
สามารถทํางานร่ วมกับเทคโนโลยีทีทันสมัยให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือส่ งมอบบริ การที มีคุณภาพให้กบั ลูกค้า บริ ษทั
ยังคงเชือว่างานบริ การยังมีความจําเป็ นทีต้องใช้ทกั ษะของคนในการให้บริ การร่ วมกับนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพือให้การ
บริ การมีประสิ ทธิภาพมากขึน
การพัฒนาสิ นค้า และบริ การทีเป็ นดิจิทลั
บริ ษทั ได้พฒั นานวัตกรรมสิ นค้า และบริ การทีเป็ นดิจิทลั อย่างต่อเนือง ดังนี
 chatbot & voicebot เป็ นระบบการสื อสารและโต้ตอบอัตโนมัติ การสนทนาผ่านทังระบบเสี ยงและข้อความ เพือ
รองรับการให้บริ การ contact center ซึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั
 Line customer connect เป็ นบริ การโทรติ ดต่อเจ้าหน้าที ผ่าน LINE ได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การโทรศัพท์ และ
สามารถให้บริ การรับส่งข้อมูล รู ปภาพ วิดีโอ ตําแหน่งทีตังได้ทนั ทีระหว่างสนทนาสาย
 Keep a line คือบริ การเก็บข้อมูล หรื อรู ปภาพทีสื อสารผ่าน LINE
 Object Detection เป็ น “ระบบตรวจสอบสิ นค้าจากภาพถ่าย” ซึ งเป็ นระบบที สามารถช่วยในงานตรวจสอบการ
จัดเรี ยงสิ นค้าให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดด้วยภาพถ่าย และมีการประมวลผลเพือปรับปรุ ง และพัฒนาการการ
ทํางานต่อไป
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 Repair tracking mobile application เป็ น mobile application ในการจัดการกระบวนการทํางานให้สามารถติดตาม
การทํางานได้ในทุกขันตอน สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บริ การ ซึ งเหมาะกับงานประเภทการแจ้งซ่อม หรื อ
การเบิกจ่ายอะไหล่
 News feed and internet calling application เป็ น mobile application ในการให้บริ การโทรต่างประเทศผ่าน internet
ฟรี พร้อมรับข่าวสารตามตําแหน่งทีใช้บริ การอยู่
 Be your guide เป็ น Travel platform ที นํา เที ยวเสมื อ นจริ งที สามารถใช้ผ่ านทังแอปพลิ เคชันบนมื อ ถื อ และ
คอมพิวเตอร์ในการให้ขอ้ มูลสถานทีต่างๆ บอกเล่าเรื องราวผ่านเทคโนโลยีภาพ เสี ยง และ AR
 smartech cleaning เป็ นการให้บริ การทําความสะอาดที ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการทําความสะอาดโดยใช้
หุ่นยนต์ร่วมกับคนในทําความสะอาด เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ
พันธมิตรทางธุรกิจ
ในปี 2562 บริ ษทั ขยายการดําเนิ นธุ รกิ จโดยการร่ วมมือกับพันธมิ ตรที มี ความเชี ยวชาญทังด้านระบบ software และ
ปฏิบตั ิการเพือให้สามารถให้บริ การทีมีคุณภาพ และสามารถเอือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจไปด้วยกันดังนี
 LINE: บริ ษ ัท ร่ ว มพัฒ นาบริ ก ารบน platform ของ LINE ตังแต่ ปี 2561 ในการเสนอบริ ก าร LINE Customer
Connect และ Keep A Line
 Google : บริ ษทั ใช้ระบบของ Google มาพัฒนาในการเสนอบริ การ voicebot
 Amazon Web Services: บริ ษทั ใช้ระบบ Amazon connect ในการทํา cloud contact center
รางวัลทีบริ ษทั ได้รับ
 รางวัล 2019 & 2020 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ใน
ฐานะองค์กรเอกชนทีดําเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชันนําของประเทศไทย เป็ นปี ที ติดต่อกัน
 Asia’s Leading SMEs of the Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020 by MORS Group
ผลการประเมินคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในปี 2562 อยูใ่ นเกณฑ์ "ดีเลิศ"
 ผลการประเมิ นคุ ณภาพในการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี 2562 จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย อยู่ใน
ระดับ "ดีเยียม"
 ความคืบหน้าในการเข้าเป็ นแนวร่ วม ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญในเรื องการต่อต้านการทุจริ ต โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิ บัติเกี ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริ ตอย่างต่อเนื อง เพือรองรับการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในอนาคต ปั จจุบนั
บริ ษทั เป็ นสมาชิกเครื อข่ายหุ ้นส่ วนต้านทุจริ ตเพือประเทศไทย (PACT Network) ซึ งเห็นความสําคัญต่อการต้าน
ทุจริ ตภาคปฏิบตั ิ (Anti-corruption in Practice)
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามว่าเมือไหร่ บริ ษทั จะเข้าร่ วม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC)
หน้า 5 จาก 14 หน้า

นางสุ กัญ ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ ห าร และกรรมการผูจ้ ัดการ ชี แจงว่าบริ ษ ัท ได้มีการกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน และกรอบการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องทุกปี เพือรองรับใน
การเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึงบริ ษทั มีความตังใจว่าเมือตัดสิ นใจเข้า
ร่ วมโครงการ บริ ษทั ต้องผ่านการรับรองในการเป็ นสมาชิกโครงการ บริ ษทั จึงใช้เวลาในการเตรี ยมความพร้อม และหารื อ
ร่ วมกันกับกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ เพือเข้าร่ วมโครงการพร้อมกันทังกลุ่มบริ ษทั
เมื อไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้น ท่ านใดสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น ประธานกรรมการได้แจ้งว่าวาระนี ไม่ตอ้ งลงมติ
เนืองจากเป็ นการรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 562 ให้ทีประชุมรับทราบ
มติ ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2562 ตามทีเสนอ
วาระที

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึ งผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ประธานกรรมการขอให้ นางสุกญั ญา วนิ ชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวสรุ ปสาระสําคัญ
จากงบการเงินซึงเป็ นไปตามคําอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี
งบกําไรขาดทุน
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้รวม 790 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 10.05 มีค่าใช้จ่ายรวม 757 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ
8.57 และกําไรสุ ทธิ จาํ นวน ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 60.19 เนื องจากดอกเบี ยรับจากการชนะคดี ฟ้องร้องของลูกหนี
การค้า
งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริ ษทั มีสิทรั พย์รวม 975 ล้านบาท เพิมขึ น เกิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดเพิมขึนจากการรับเงิ น
ดอกเบียรับจากการชนะคดีลูกหนี การค้า บริ ษทั มีหนี สิ นรวม 107 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 18.78 เกิดจากเจ้าหนี การค้าและ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทีเพิมสูงขึนจากการเปลียนแปลงกฏหมายเกษียณอายุ
อัตราส่วนทางการเงิน
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง (Current ratio) อยูท่ ี . เท่า ลดลงเล็กน้อย แต่ก็ยงั คงถือว่าบริ ษทั มีสภาพคล่องสู ง
อัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E ratio) อยูท่ ี . เท่า ใกล้เคียงกับปี ก่อน ถือว่าอยูใ่ นระดับตํา อัตราผลตอบแทน
ต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) ร้อยละ 3.44 อัตราผลตอบแทนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) ร้อยละ 3.84 และ อัตรากําไรสุ ทธิร้อยละ
4.18 เพิมขึนเป็ นผลมาจากรายได้ทีเพิมขึน อัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมันคงและความสามารถใน
การทํากําไรของบริ ษทั
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
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นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามว่า ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้
รวมเพิมขึน แต่อตั รากําไรขันต้นลดลงเนืองมาจากสาเหตุอะไร
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อทีประชุมว่า รายได้ของปี ที
แล้วเพิมขึนส่วนหนึงมาจากดอกเบีย และการเพิมขึนของลูกค้าใหม่ สําหรับอัตรากําไรขันต้นลดลงส่วนหนึงเกิดจากบริ ษทั ก็
สูญเสี ยลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ทีอยูใ่ นกลุ่มสายการบิน ได้เปลียนแปลงมาใช้เทคโนโลยีทางด้าน AI ในการให้บริ การ และ
อีกส่วนหนึ งก็คือค่าแรงทีมีการปรับทีสู งขึน ซึงบริ ษทั พบว่าหากยังใช้วธิ ีการบริ หารต้นทุนแบบเดิมจะทําให้บริ ษทั มีโอกาส
ในการทํากําไรตําลง ปั จจุบนั บริ ษทั ได้เปลียนแปลงวิธีการนําเสนอการบริ หารจัดการแต่ละโครงการใหม่ เพือที จะทําให้
อัตรากําไรเพิมสูงขึน
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามถึง เงิ นเดื อน ค่าแรง และ
ผลประโยชน์อืนของพนักงานทีแสดงในงบการเงินรวมเพิมขึนจํานวน 60.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12 เนื องมาจาก
สาเหตุอะไร
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงว่าในปี ทีแล้วบริ ษทั มีการขยาย
นางสุกญ
งานในส่วนของการส่งคนให้กบั หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการเพิมมากขึนจึงส่งผลให้เงินเดือนเพิมมากขึนด้วย
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามถึง ค่าเช่าอาคารสํานักงาน
และสัญญาบริ การสาธารณูปโภคกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันเพิมขึนจากปี ทีผ่านมา เดือนละ 1.9 ล้านบาท เนืองจากสาเหตุอะไร
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงว่าอาคารทีบริ ษทั เคยเช่าอยูเ่ ดิม
ในปี ทีแล้วได้ปรับขึนค่าเช่าในอัตรา 40-50% จึงทําให้บริ ษทั ตัดสิ นใจย้ายสํานักงานมาอยูท่ ีอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค บริ ษทั เข้า
ว่าทางอาคารเดิมมีการเปลียนแปลงผูบ้ ริ หาร และนโยบายการเช่าโดยจะไม่ทาํ สัญญาเช่าระยะยาว ซึ งจะส่งผลกระทบกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั หากบริ ษทั ต้องย้ายสํานักงานจะมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสูงมาก
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามเพิมเติมว่า ค่าเช่าทีอาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค น่าจะถูกกว่าอาคารเดิมใช่หรื อไม่คะ
นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงเพิมเติมว่า อัตราค่าเช่าทีอาคาร
เดิมทีปรับเพิมขึนแล้วจะแพงกว่าค่าเช่าทีอาคารซอฟต์แวร์ปาร์คเล็กน้อย แต่บริ ษทั มองถึงการทีบริ ษทั สามารถทําสัญญาเช่า
ระยะยาว ซึงจะไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการย้ายสํานักงานในอนาคต
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามถึงรายได้ค่าบริ การ
บํารุ งรักษาศูนย์บริ การข้อมูล (Maintenance service) ลดลง 3.1 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.5 เนืองมาจากลูกค้าหน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจสิ นสุดสัญญา อยากทราบว่าบริ ษทั ได้มีการต่อสัญญาลูกค้ารายนีหรื อยัง
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นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงว่าบริ ษทั ได้ต่อสัญญา
บํารุ งรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ของศูนย์บริ การข้อมูลกับลูกค้าหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจแล้ว โดยมีขอบเขตการ
ให้บริ การทีไม่เหมือนเดิม บริ ษทั คาดว่าน่าจะต่อสัญญาได้อีก - ปี
เมื อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น ประธานกรรมการจึ งขอให้ทีประชุมลงมติอนุ มตั ิงบ
การเงิ นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 โดยได้แจ้งต่อที ประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติงบการเงินสําหรั บปี สินสุ ดวันที
มากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
201,106,884 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
วาระที

ธันวาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปันผลเพิมเติมสําหรับผลประกอบการ
ปี 25 และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล

ประธานกรรมการขอให้ นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ รายงานต่อที
ประชุม นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์ รายงานต่อทีประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึนอยูก่ บั แผนการลงทุน และการขยายธุ รกิจของบริ ษทั รวมทังความ
จําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต อนึ ง การพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรที เกิดจากการจําหน่ ายเงินลงทุน
หรื อทรัพย์สินถาวรทีเกิดขึนในบริ ษทั หรื อในบริ ษทั ย่อยให้ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ว่า
จะจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ น และ
ความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยให้ยึดถือ และปฏิ บตั ิตามแนวนโยบายเดี ยวกันกับของ
บริ ษทั
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 535 และข้อบังคับของบริ ษทั ทีกําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,900,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.12 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2562 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
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ในปี 2562 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจํานวน 37,092,152 บาท คิดเป็ น .13 บาทต่อหุ ้น
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุน้ และอัตรา 0.10 บาทต่อหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไปแล้วเมือวันที 5
กันยายน 2562 และ วันที 5 พฤษภาคม 2563 ตามลําดับ รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทังสิ นในอัตรา . บาทต่อ
หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 98.13 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการปี 2562 ซึ งสู งกว่าอัตราที กําหนดในนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลเพิมเติมสําหรับ
ผลประกอบการปี 2562
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาจัดสรรเงิน
สํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงิ นปั น ผลเพิมเติ มสําหรับ ผลประกอบการปี 2562 และรับ ทราบการจ่ ายเงิ นปั น ผล
ระหว่างกาล โดยได้แจ้งต่อที ประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลเพิมเติมสําหรั บผลประกอบการปี 2562 เนืองจากบริษัท
ได้ จ่ายเงินปันผลระหว่ างกาลสําหรั บผลประกอบการปี 2562 รวมทังสิ นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.13 ของ
กําไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะ โดยบริษทั ได้ พจิ ารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,900, บาท คิดเป็ นร้ อยละ
5.12 ของกําไรสุ ทธิประจําปี ของบริ ษทั ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2562 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ วด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
201,106,884 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 5 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานกรรมการแถลงต่ อ ที ประชุ ม ว่า เพื อให้ เป็ นไปนโยบายกํากับ ดู แ ลกิ จ การที ดี ข องบริ ษ ัท ที กําหนดว่า
กรรมการทีมีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่เข้าร่ วมพิจารณาในวาระทีเกียวกับการมีส่วนได้เสี ยของตนดังนันกรรมการทีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระซึ งประกอบด้วย นพ. ระเฑียร ศรี มงคล นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และ
นายธี ระชัย พงศ์พนางาม สมัครใจออกจากห้องประชุมเพือเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็ นได้อย่างอิสระ และ
อธิบายรายละเอียดเพือประกอบการพิจารณา
ประธานกรรมการรายงานต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 16 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครังให้กรรมการจํานวนหนึ งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจาก
ตําแหน่งโดยให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้ อกไปนันสามารถได้รับเลือก
กลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึงในปี นี กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระกรรมการ คือ
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1. นพ. ระเฑียร ศรี มงคล
2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
3. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการ / กรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ ษทั ยกเว้นกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการที ได้กาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง ข้อบังคับของบริ ษทั และ
นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารที กําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั แล้วมี ความเห็ น ว่า
กรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่ าน ได้แก่ นพ. ระเฑี ยร ศรี ม งคล นายวัฒ น์ ชัย วิไลลัก ษณ์ นายธนานัน ท์
วิไลลักษณ์ และนายธี ระชัย พงศ์พนางาม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั สามารถนําประสบการณ์มาใช้เพือให้
การดําเนินงานของบริ ษทั มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
ทังนี นพ. ระเฑียร ศรี มงคล มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าว
สามารถให้ค วามเห็ น ได้อย่างเป็ นอิ ส ระไม่ อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของผูบ้ ริ ห ารหรื อ ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ของบริ ษ ัท และมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลันกรองตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
แล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังกรรมการที ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระทัง
ท่าน ได้แก่ นพ. ระเฑียร ศรี มงคล นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายธี ระชัย พงศ์พนางาม
กลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการอีก วาระหนึ ง โดย นพ. ระเฑีย ร ศรี ม งคล มีค ุณ สมบัต ิเ ป็ นกรรมการอิส ระ
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว ว่า บุค คลดัง กล่า วสามารถให้ค วามเห็ น ได้อ ย่า งเป็ นอิส ระ และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที
เกี ยวข้อง ทังนี กรรมการที มีส่วนเกี ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่ งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามถึงวาระการดํารงตําแหน่ ง
ของ นพ.ระเฑียร ศรี มงคล กรรมการอิสระว่า จํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการของ นพ.ระเฑียร ศรี มงคล หากได้รับการ
แต่งตังกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระจะรวมเป็ น 10 ปี ใช่หรื อไม่
นางสาวเมธาวี สาวิเศษ เลขานุการบริ ษทั แจ้งต่อทีประชุมว่า ถูกต้อง
เมื อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น ประธานกรรมการจึ งขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตัง
กรรมการเป็ นรายคน โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ ทีประชุ ม พิจารณาแล้ วมีมติ อนุมั ติแต่ งตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
เห็นด้ วย
201,106,784 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่ เห็นด้ วย
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
2. นายวัฒน์ ชัย วิไลลักษณ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสียง
เห็นด้ วย
201,106,884 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
3. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง
เห็นด้ วย
201,106,884 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
4. นายธีระชัย พงศ์ พนางาม กรรมการ / กรรมการบริหาร
เห็นด้ วย
201,106,884 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
วาระที

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2563

ประธานรายงานต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
เหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ได้รับการอนุ มตั ิ จากมติ ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2562 เมือวันที 26 เมษายน 2562 ภายในวงเงิ นไม่เกิน ,000,000 บาท แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย และค่าบําเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ ซึงมีการจ่ายจริ งในปี 2562 รวม 1,385,000 บาท
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คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็ นสมควร
เสนอให้ที ประชุม ผูถ้ ือ หุ ้น พิจ ารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยประจําปี 2563
ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปี ทีผ่านมา แบ่งเป็ น ค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ
ค่าบําเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับปี ทีผ่าน
มาดังนี
ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง)
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
15,000
10,000
ทังนี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ไม่ได้รับ
ค่าเบียประชุม
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ทีทีจ่ายจริ งน้อยกว่าวงเงินทีขออนุมตั ิค่อนข้างมาก ทําไมบริ ษทั ถึงไม่ลดวงเงินค่าตอบแทนลงเท่าทีจ่ายจริ ง
นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์ ชีแจงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริ ษทั ดังนันบริ ษทั จึงเสนอพิจารณาอนุมตั ิเป็ นวงเงิน เนืองจากบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้วา่ ผลประกอบการในปี นี
จะเป็ นอย่างไร หากปี นี บริ ษทั มีผลประกอบการที ดี ก็เป็ นไปได้ทีคณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที
สูงขึนกว่าปี ทีแล้ว ทีผ่านมาบริ ษทั ได้กาํ หนดวงเงินจํานวน ,000,000 บาท ทุกปี ดังนันบริ ษทั จึงเสนออนุมตั ิเป็ นวงเงินเท่า
เดิม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างรอบครอบเหมาะสม และยุติธรรม
เมื อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่ านใด สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น ประธานกรรมการจึ งขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี จะต้อง
ได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2563 ภายใน
วงเงินไม่ เกิน 4,0 , บาท เท่ ากับปี ทีผ่ านมา แบ่ งเป็ นค่ าเบียประชุ มคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่ อย และค่ า
บําเหน็จ โดยไม่ มีสิทธิประโยชน์ อืนๆ ทังนีกําหนดจ่ ายค่ าเบียประชุ มต่ อครั งสําหรั บกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมเท่ ากับปี ที
ผ่ านมา ดังนี
ค่ าเบียประชุม (บาทต่ อครัง)
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
15,000
10,000
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ทังนีคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ไม่ ได้ รับ
ค่ าเบียประชุม ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
201,105,884 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9995
ไม่ เห็นด้ วย
1,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0005
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2562

ประธานกรรมการรายงานต่อที ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี
2563 ตามกระบวนการทีกําหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา เพือนําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
แต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 ของบริ ษทั เนื องจากผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้
คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มาโดยตลอด อีกทังไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั นอกจากนี ยังเป็ นบริ ษทั ทีได้รับการยอมรับทังในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานทีมีมาตรฐาน
และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ทังนีโดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึงต่อไปนี
เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2561-2562 ระยะเวลา 2 ปี )
2. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ปี 2558-2560 รวมระยะเวลา 3 ปี )
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดาํ รง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5906
(ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั )
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที ได้ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวได้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563 จํานวน 1,460,000 บาท (ในปี 2562 บริ ษทั จ่ายค่าสอบบัญชี จาํ นวน 1,350,000 บาท)
เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน 110,000 บาท เนื องจากมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่หลายฉบับ บริ ษทั มิได้จ่าย
ค่าบริ การอืนแก่ ผูส้ อบบัญชี ในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปี ที ผ่านมา ทังนี บริ ษทั จะดําเนิ นการให้บริ ษทั ย่อยแต่งตัง
ผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยด้วย
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ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น และเมื อไม่มีผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ านใด
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่า
สอบบัญชีประจําปี 2563 โดยได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการลงมติในวาระนี ต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุ มพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงดังต่ อไปนี จากบริ ษัท สํ านักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2563 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 จํานวน 1,46 , บาท
. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 99 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ ดาํ รง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5906
ในกรณีทีผู้สอบบัญชีดังกล่ าวข้ างต้ นไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทําหน้ าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่ าวได้ โดยทีประชุ ม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
201,105,884 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9995
ไม่ เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
1,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0005
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที 8 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานกรรมการได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื องให้พิจารณา สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถาม หรื อเสนอเรื องอืนใดให้พิจารณาอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที
สละเวลาเข้าร่ วมประชุมครังนี และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

(นายวิชยั ศรี ขวัญ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเมธาวี สาวิเศษ)
เลขานุการบริ ษทั
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