หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่ อย
บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเที ยมกัน
ของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมทังเพือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. (ฉบับที ) พ.ศ.
เรื องสิ ทธิ ในการเสนอวาระของผูถ้ ือหุน้ เพือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กําหนดดังนี
. คุณสมบัตขิ องผู้ทีมีสิทธิเสนอวาระการประชุม
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในวันทีเสนอวาระการประชุม
1.2 ถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั
1.3 กรณี เป็ นผูถ้ ือหุ ้นหลายรายต้องถือหุ ้นของบริ ษทั รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจํานวนหุ ้นที มี สิทธิ
ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั
2. เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุม
.

กรณีผ้ ูถือหุ้นรายเดียว
2.1.1 บุคคลธรรมดา
 แบบฟอร์ มเสนอเรื องเพื อพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม โดยกรอกรายละเอี ยดถูกต้อง
ครบถ้วน
 หลักฐานการถือหุน้ เช่น สําเนาใบหุน้ หรื อเอกสารรับรองการถือหุ น้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อเอกสารอืนทีแสดงสิ ทธิ การถือหุ น้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 สําเนาบัตรประชาชน (สําเนาหนังสื อเดินทางกรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
2.1.2 นิตบิ ุคคล
 แบบฟอร์ มเสนอเรื องเพื อพิ จารณาบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม ซึ งกรอกรายละเอี ยดถู กต้อง
ครบถ้วน และลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
 หลักฐานการถือหุน้ เช่น สําเนาใบหุน้ หรื อเอกสารรับรองการถือหุ น้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อเอกสารอืนทีแสดงสิ ทธิ การถือหุ น้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด



สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคล ซึ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษทั และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) พร้อมทังแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (สําเนาหนังสื อเดิ นทางกรณี ผูล้ งนามเป็ นชาวต่ างชาติ ) ของกรรมการผูล้ งนามใน
แบบฟอร์มข้างต้น

2.2 กรณีผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกัน
2.2.1 บุคคลธรรมดา
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ . .
 ให้ใช้แบบฟอร์ มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ซึ งลงนามโดยผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายที ขอเสนอวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุน้
. . นิตบิ ุคคล
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ . .
 ให้ใช้แบบฟอร์ มการเสนอวาระชุ ดเดี ยวกัน ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั
หรื อผูร้ ับมอบอํานาจของนิติบุคคลแต่ละรายทีขอเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
.

ขันตอนการเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นที มีคุณสมบัติตามข้อ . สามารถเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม โดยส่ งเอกสาร
ตามข้อ ถึงบริ ษทั ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตังแต่วนั ที 28 กันยายน
ถึง มกราคม 62 (ยึดจากวันที
ประทับรับจากไปรษณี ยต์ น้ ทางเป็ นหลัก) ตามทีอยูด่ งั นี
ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที / หมู่ที อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน
ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
นอกจากการเสนอวาระการประชุ มในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้นยังสามารถเสนอวาระการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมือใดก็ได้ โดยบริ ษทั จะพิจารณาเสนอเรื องดังกล่าวให้บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที
บริ ษทั จะจัดให้มีขึนในครังถัดไป

.

ขันตอนการพิจารณา
)

เลขานุ การบริ ษ ัท จะเป็ นผูร้ วบรวมวาระการประชุ มที ผูถ้ ื อ หุ ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้อ งตาม
หลัก เกณฑ์ที บริ ษ ัท กํา หนด และต้อ งไม่ เข้าข่ า ยข้อ ยกเว้น ตามกฎหมาย ตามรายละเอี ย ดในข้อ
ก่อนนําส่ งคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

.

2)

คณะกรรมการบริ ษทั จะพิ จารณาความเหมาะสมของวาระการประชุ มที เสนอโดยผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย
เพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี
 เรื องที ผ่ านความเห็ น ชอบ จากคณะกรรมการบริ ษ ัท บริ ษ ทั จะบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม
สําหรั บ การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ที บริ ษ ทั จะจัด ให้มีขึ นในครั งถัด ไป โดยจะระบุ ในหนังสื อนัด
ประชุม และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) ว่าวาระดังกล่าว
เป็ นวาระทีเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของบริ ษทั
 เรื องที ไม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษัท จะแจ้ง วาระที ไม่ ไ ด้รั บ
การพิ จารณาให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบพร้ อมเหตุ ผลในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที บริ ษทั จะจัดให้มีขึนใน
ครังถัดไป เพือให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาวาระนันๆ หรื อไม่

3)

ผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาความเหมาะสมของวาระทีเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ดังนี
 ถ้าผูถ้ ื อหุ ้นเห็ นสมควรพิ จารณาวาระการประชุ มที ไม่ผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง ให้คณะกรรมการบริ ษทั บรรจุเรื องดังกล่าวเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที บริ ษทั
จะจัดให้มีขึนในครังถัดไป
 หากวาระทีเสนอโดยผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยได้รับมติจากผูถ้ ือหุ น้ น้อยกว่าร้อยละ ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง วาระดังกล่าวเป็ นอันตกไป

ข้ อยกเว้ นตามกฎหมายสํ าหรับการบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 เรื องที เกี ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ ้นมิ ได้แสดงถึ ง
เหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรื องดังกล่าว
 เรื องทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริ ษทั จะดําเนินการได้
 เรื องที ผูถ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาแล้วในรอบ เดือนที ผ่านมา และเรื อง
ดังกล่าวได้รับมติ สนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมด
ของบริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการเสนอครังใหม่มีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริ ง
ในขณะทีนําเสนอในครังก่อน
 กรณี อืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติ ดต่อสอบถามได้ที ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์
และ โทรสาร
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