หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่ อย
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมทังเพือปฏิบัติให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 เรื องสิทธิ ในการเสนอวาระของผู้ถื อหุ้น เพื อให้ คณะกรรมการ
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนดดังนี
1. คุณสมบัตขิ องผู้ทมีี สิทธิเสนอวาระการประชุม
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในวันทีเสนอวาระการประชุม
1.2 ถือหุ้นของบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท
1.3 กรณี เป็ นผู้ถือหุ้นหลายรายต้ องถือหุ้นของบริ ษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ ษัท
2. เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุม
2.1 กรณีผ้ ูถือหุ้นรายเดียว
2.1.1 บุคคลธรรมดา
 แบบฟอร์ มเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้ อง
ครบถ้ วน
 หลักฐานการถือหุ้น เช่น สําเนาใบหุ้น หรื อเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อเอกสารอืนทีแสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 สําเนาบัตรประชาชน (สําเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
2.1.2 นิตบิ ุคคล
 แบบฟอร์ มเสนอเรื องเพื อพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม ซึงกรอกรายละเอี ยดถูกต้ อง
ครบถ้ วน และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท และประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
 หลักฐานการถือหุ้น เช่น สําเนาใบหุ้น หรื อเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อเอกสารอืนทีแสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติ บุคคล ซึงรั บรองสํ าเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท และประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี) พร้ อมทังแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (สําเนาหนังสือเดินทางกรณี ผ้ ูลงนามเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามใน
แบบฟอร์ มข้ างต้ น

2.2 กรณีผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกัน
2.2.1 บุคคลธรรมดา
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้ อ 2.1.1
 ให้ ใช้ แบบฟอร์ มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ซึงลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายทีขอเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.2 นิตบิ ุคคล
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้ อ 2.1.2
 ให้ ใช้ แบบฟอร์ มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันบริ ษัท
หรื อผู้รับมอบอํานาจของนิติบคุ คลแต่ละรายทีขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
3.

ขันตอนการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1. สามารถเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยส่งเอกสาร
ตามข้ อ 2 ถึง บริ ษั ท ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น ตังแต่วัน ที 29 กัน ยายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
(ยึดจากวันทีประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็ นหลัก) ตามทีอยู่ดงั นี
ส่วนงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน 11 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
นอกจากการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเมือใดก็ได้ โดยบริ ษัทจะพิจารณาเสนอเรื องดังกล่าวให้ บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที
บริ ษัทจะจัดให้ มีขนในครั
ึ
งถัดไป

4.

ขันตอนการพิจารณา
1)

เลขานุก ารบริ ษัท จะเป็ นผู้รวบรวมวาระการประชุมที ผู้ถื อหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ ทีบริ ษัทกํ าหนด และต้ องไม่เข้ าข่ายข้ อยกเว้ นตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในข้ อ 5
ก่อนนําส่งคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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5.

2)

คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
เพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี
 เรื องทีผ่ านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทีบริ ษัทจะจัดให้ มีขนในครั
ึ
งถัดไป โดยจะระบุในหนังสือนัดประชุม
และเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.onetoonecontacts.com) ว่าวาระดังกล่าวเป็ น
วาระทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัท
 เรื องที ไม่ ผ่ า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษั ท จะแจ้ ง วาระที ไม่ ไ ด้ รั บ
การพิ จารณาให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบพร้ อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นทีบริ ษัทจะจัดให้ มีขึนใน
ครังถัดไป เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาว่าจะให้ มีการพิจารณาวาระนันๆ หรื อไม่

3)

ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี
 ถ้ าผู้ถือหุ้นเห็นสมควรพิจารณาวาระการประชุมที ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ให้ คณะกรรมการบริ ษัทบรรจุเรื องดังกล่าวเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นทีบริ ษัท
จะจัดให้ มีขนในครั
ึ
งถัดไป
 หากวาระทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ รับมติจากผู้ถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระดังกล่าวเป็ นอันตกไป

ข้ อยกเว้ นตามกฎหมายสําหรั บการบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 เรื องทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทและข้ อเท็จจริ งทีกล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรื องดังกล่าว
 เรื องทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริ ษัทจะดําเนินการได้
 เรื องทีผู้ถือหุ้นได้ เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และเรื อง
ดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละสิบของจํ านวนสิทธิ ออกเสียงทังหมด
ของบริ ษั ท เว้ น แต่ ข้ อ เท็ จ จริ ง ในการเสนอครั งใหม่ มี ก ารเปลี ยนแปลงไปอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ จาก
ข้ อเท็จจริ งในขณะทีนําเสนอในครังก่อน
 กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที ส่วนงานเลขานุการบริ ษัท โทรศัพท์ 0 2685 0000 ต่อ
1591 และ โทรสาร 0 2685 0090
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