ที่ OTO 012/2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561
เรื่อง

เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
แผนขอมูลรายงานประจําป 2560
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
รายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2560
ขอมูลของผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งประจําป 2561
ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2560
แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติกําหนดจัดประชุมสามัญผูถื อหุนประจําป 2561 ในวั นศุกรที่
27 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ หองแมจิ ก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิ ราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิ ภาวดีรังสิ ต หลักสี่ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 โดยไดมีการจัดทํา
รายงานการประชุ ม ภายใน 14 วัน นั บ แต วัน ประชุ ม ซึ่ ง ได จั ด ส ง ให ตลาดหลั ก ทรัพ ยแ ห ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และไดเผยแพรทาง
เว็บ ไซตข องบริษัทที่ www.onetoonecontacts.com คณะกรรมการได พิจารณารายงานการ
ประชุ ม ดั ง กล า วแล ว เห็ น ว า บั น ทึ ก ถู ก ต อ งตรงตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ทั้ ง นี้ โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 อยางไรก็ตาม บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุม
ฉบับดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทอีกครั้งพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 แลวเห็นวาบันทึก
ถูก ตองตรงตามมติที่ ป ระชุ ม สามั ญผูถื อหุ น เห็ นสมควรเสนอให ที่ ป ระชุ มผูถื อหุ น รับ รอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

การลงมติ

วาระนี้ จ ะต อ งได รั บ การอนุ มั ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี
สิ ท ธิ ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการไดพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560 ของบริษัทแลว
เห็นวาถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ซึ่งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทที่
www.onetoonecontacts.com ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2561 และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560 แลวเห็นวาถูกตอง
และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน
ประจําป 2560 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู
ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําป 2560 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสําคัญจากงบการเงินรวมไดดังนี้
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน

วาระที่ 4

จํานวนเงิน (บาท)
946,523,444
83,053,475
826,664,001
50,447,487
0.18

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณางบการเงิ น สํ าหรับ ป สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลวเห็นวามีความถูกตอง ครบถวน และ
เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข อบั ง คับ ของบริษัท ที่กํ าหนดให
บริษัท ตองจั ด สรรกํ าไรสุ ท ธิ ป ระจํ าป ส วนหนึ่ ง ไวเ ป น ทุ น สํ ารองตามกฎหมายไม น อยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
2

และตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและการ
ขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ในป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 50,447,487 บาท คิดเปน 0.18 บาทตอหุน
คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิจ ารณาอนุ มั ติ จ า ยเงิ น ป น ผล
ประจําป 2560 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.15 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 83.25 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมประจําป 2560 ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.08 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนไป
แลวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 0.07 บาทตอหุน เงิน
ปนผลกําหนดจายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 2,700,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.35 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัท ไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2560 ตามทีก่ ฎหมายกําหนดแลว
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับปที่ผานมาดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ
(บาท)
2. จํานวนหุน
3. รวมเงินปนผลประจําป
(บาท/หุน)
- เงินปนผลระหวางกาล
- เงินปนผลงวดสุดทาย
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)
5. อัตราสวนการจายเงินปนผล
(%)

วาระที่ 5

2560
50,447,487

2559
83,378,160

280,000,000

280,000,000

0.15
0.08
0.07
42,000,000
83.25

0.23
0.08
0.15
64,400,000
77.24

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
ประจําป 2560 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.15 บาทตอหุน โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัต รา 0.08 บาทต อหุ น โดยจ ายจากกํ า ไรสะสมให แ ก ผูถื อหุ น ไปแล ว เมื่ อวั น ที่ 5
กันยายน 2560 บริษัทจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 0.07 บาทตอหุน โดยจายจากกําไร
สะสม กําหนดจ ายเงิ น ปน ผลในวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้ ง นี้ขึ้ น อยูกับ การอนุมั ติข องที่
ประชุมสามัญผูถือหุน โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,700,000 บาท คิด
เปนรอยละ 5.35 ของกําไรสุทธิงบการเงินรวมของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบ
การเงินป 2560 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) จะตองพนจากตําแหนง
ตามวาระในการประชุ มสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่ งในปนี้มี กรรมการครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายชัยศักดิ์ อังคสุวรรณ
: รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
2. นพ. ไพโรจน บุญคงชื่น
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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3. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ

: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ยกเวนกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไดพิจารณา
คุณสมบัติการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และ
นโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทแลวมีความเห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก นายชัยศักดิ์
อังคสุวรรณ นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น และนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ มีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู ความสามารถ ประสบการณใน
ธุ รกิ จ ที่ เ กี่ ยวข องกั บ การดํ าเนิ น งานของบริษัท สามารถนํ า ประสบการณม าใช เ พื่อให ก าร
ดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทานขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ แทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามรายละเอียดในสิ่ง
ที่สงมาดวยลําดับที่ 3 และ 4 ตามลําดับ

วาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพ ิจ ารณาตามคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็น สมควรเสนอใหที่ป ระชุม ผูถือหุน พิจ ารณาอนุมัติแ ตง ตั้ง กรรมการที่
ครบกํ า หนดออกจากตํ า แหนง ตามวาระจํ า นวน 3 ทา น คือ นายชัย ศัก ดิ ์ อัง คส ุว รรณ
นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น และนายเจริญรัฐ วิไลลัก ษณ กลับ เขาดํารงตําแหนง กรรมการอีก
วาระหนึ ่ง โดยนายชัย ศัก ดิ ์ อัง คส ุว รรณ และนพ.ไพโรจน บุญ คงชื ่น มีค ุณ สมบัติเ ปน
กรรมการอิสระ คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลดังกลาวสามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระ และเปน ไปตามหลัก เกณฑที่เ กี่ยวของ ทั้ง นี้ก รรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมรวม
พิจารณาในวาระนี้

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2561
ขอเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยไวอยางชัดเจน
และโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยกรรมการที่
ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับ
คาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค า ตอบแทนจะเป น ผู พิ จ ารณาค า ตอบแทนในเบื้ อ งต น แล ว เสนอข อ มู ล ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เพื่ อพิจ ารณา ก อนนํ า เสนอตอ ที่ ป ระชุ ม ผูถื อหุ น เพื่ อพิจ ารณาอนุ มั ติ
สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยได
ในรายงานประจําป 2560 ใน“โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
และ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “คณะกรรมการชุดยอย”
คาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2560 ไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท
แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ ซึ่งมีการจายจริงในป 2560 รวม 2,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 5
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คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได พิ จ ารณากลั่ น กรองค า ตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยอยางละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของ
บริษัท แลวเห็นสมควรเสนอใหพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดยอย ประจําป 2561 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา แบงเปนคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชน
อื่นๆ ทั้งนี้กําหนดจายคาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเทากับปที่ผานมา
ดังนี้
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
ประธาน กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
15,000
10,000
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน ไมไดรับคาเบี้ยประชุม

วาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
แลวเห็น สมควรเสนอให ที่ป ระชุ มผูถื อหุ นพิจ ารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2561 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา
แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ ทั้งนีก้ ําหนดคาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเทากับปที่
ผานมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนีจ้ ะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561
ขอเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2561 ตามกระบวนการ
ที่กําหนด และได เสนอให คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนํ าเสนอใหที่ป ระชุ มผูถื อหุ น
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561
ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดทําการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
และบริษัทยอยตั้งแตป 2543 สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอบริษัทมาโดยตลอด อีก
ทั้งไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูที่ เ กี่ ย วข องกั บ บุ ค คลดั ง กล า วแตอ ยา งใด มี ค วามเป น อิ ส ระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเปนบริษัทที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศ
และระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณในการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทเป นอยางดี ทั้ ง นี้โดยกํ าหนดให ผูส อบบั ญชี ค นใดคนหนึ่ง ตอไปนี้ เปน ผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2558 – 2560 รวมระยะเวลา 3 ป)
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ป)
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3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ป)
ทั้งนี้ โดยมีขอมูลของผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งประจําป 2561 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบใหเสนอคาสอบบัญชีประจําป 2561
จํานวน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 100,000 บาท เนื่องจากมีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินออกใหมห ลายฉบับ บริษัทมิ ไดจายค าบริการอื่นแกผูส อบบั ญชีใ นการ
ตรวจสอบพิเศษในระหวางปที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการใหบริษัทยอยแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากสํานักงานเดียวกันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย
ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยมีดังนี้
คาตอบแทนที่เสนอ
สําหรับป 2561
รายละเอียด
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
(บาท) (ดอลลารสหรัฐ)

บริษัท
บริษัทยอย
รวม

1,200,000
360,000
1,560,000

6,200*
6,200*

(บาท)

-

คาตอบแทน
สําหรับป 2560
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
(บาท) (ดอลลารสหรัฐ)

1,100,000
260,000
1,360,000

6,200*
6,200*

หมายเหตุ * บริษัทยอยในตางประเทศไดจายคาสอบบัญชีใหกับ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดในประเทศนั้นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบแลวเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตอไปนี้ จากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

และ/หรือ
และ/หรือ

ในกรณีที่ ผูสอบบัญชีดัง กลาวขางตน ไมส ามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบ ริษัท สํานั กงาน อีวาย
จํากั ด จั ดหาผูส อบบั ญชี รับ อนุญาตอื่น ของสํ านั ก งานทํ าหนาที่ ตรวจสอบบั ญชี และแสดง
ความเห็น ตองบการเงิน ของบริษัท แทนผูสอบบัญชีดั งกลาวได และเห็น สมควรเสนอให ที่
ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวน 1,200,000 บาท (ป 2560 จํานวน
1,100,000 บาท)
การลงมติ

วาระที่ 8

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 30
ขอเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให ส อดคล องกั บ พระราชบั ญญัติ บ ริษัท มหาชนจํ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติมโดยคํ าสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหง ชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ โดยมี รายละเอียดการเสนอแก ไข
ขอบังคับ ขอ 30 ของบริษัท ดังนี้
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(บาท)

-

ขอบังคับเดิม
เสนอแกไข
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป ประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุ ม วิส ามั ญ เมื่ อใดก็ ได สุ ด แตจ ะเห็ น สมควรหรือผูถื อหุ น
รวมกันนับจํานวนนั้นไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่
จําหนายทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับ
รวมกัน ไดไม นอยกวาหนึ่ง ในสิบของจํานวนหุน ที่จําหนายได
ทั้ ง หมด จะเข า ชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ ขอให ค ณะกรรมการเรี ย ก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ
เหตุ ผ ลในการที่ ข อให เ รี ย กประชุ ม ไว ใ ห ชั ด เจนในหนั ง สื อ
ดังกลาวดวย

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา
การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กว า ร อ ยละสิ บ ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได ทั้ ง หมด จะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
จากผูถือหุนนั้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม จั ด ให มี ก ารประชุ ม ภายใน
กําหนดระยะเวลาสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผู
ถือหุนดังกลาว ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุน
คนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้น จะเรียก
ประชุ ม เองก็ ได ภายในสี่ สิ บ ห าวั น นั บ แตวั น ครบกํ า หนด
ระยะเวลาสี่ สิ บ ห า วั น ที่ ค ณะกรรมการต อ งจั ด ให มี ก าร
ประชุมผูถือหุน ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือ
หุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบ
คาใช จ ายอัน จํ าเป นที่ เ กิ ด จากการจั ด ให มี ก ารประชุ ม และ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว า การประชุ ม ผู ถื อ หุ น ที่ เ ป น การเรี ย ก
ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวใน
ขอ 32 นั้น ผูถือหุนตามวรรคสี่จะตองรวมกันรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้น
ใหแกบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผูถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก ไ ข
ขอบังคับบริษัท ขอ 30 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 100 ที่แกไขตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

บริษั ทไดกํ าหนดรายชื่ อ ผูถื อหุ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข า รว มประชุ ม สามั ญผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2561 และมี สิ ท ธิ ใ นการรับ เงิ น ป น ผลใน
วันที่ 21 มีนาคม 2561ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
หากผูถือหุนประสงคจะสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่เว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)
หรือทางโทรสารมายังสวนงานเลขานุการบริษัทที่ 02-685-0090
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ในกรณีที่
ทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 ซึ่งผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหแก
กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่ อและรายละเอียดตามสิ่ง ที่สง มาด วยลํ าดับ ที่ 9 และนํามามอบตอกรรมการหรือบุค คลที่ คณะกรรมการ
มอบหมายกอนการประชุม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะไดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10

โดยมติของคณะกรรมการ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ)
กรรมการ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

สวนงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท 02-685-1591
โทรสาร 02-685-0090
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