ที่ OTO 012/2560
17 มีนาคม 2560
เรื่อง

เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
แผนขอมูลรายงานประจําป 2559
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
รายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2559
ขอมูลของผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งประจําป 2560
ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2559
แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

คณะกรรมการของบริ ษั ท วั น ทู วั น คอนแทคส จํ ากั ด (มหาชน) ได มี ม ติ กํ า หนดจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อหุ น ประจํ าป 2560 ใน
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 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 2559 ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 แลวเห็นวาบันทึก
ถูกตองตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

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

พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการไดพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559 ของบริษัทแลว
เห็นวาถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ซึ่งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทที่
www.onetoonecontacts.com ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2560 และไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559 แลวเห็นวาถูกตอง
และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน
ประจําป 2559 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขอเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวน และเปนไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู
ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําป 2559 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสําคัญจากงบการเงินรวมได
ดังนี้
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน

วาระที่ 4

จํานวนเงิน (บาท)
1,011,950,960
137,464,029
968,881,166
83,378,160
0.30

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณางบการเงิ น สํ าหรับ ป สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลวเห็นวามีความถูกตอง ครบถวน และ
เปนไปตามมาตรฐานทางการเงิน เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2559
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
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บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
และตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและการ
ขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 83,378,160 บาท คิดเปน 0.30 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 2559 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.23 บาท คิดเปนรอยละ 77.24 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวมประจําป 2559 ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนไป
แลวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 0.15 บาท เงินปนผลกําหนด
จ า ยในวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยบริ ษัท ได จั ด สรรเงิ น สํ า รองตามกฎหมายจํ า นวน
4,300,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.16 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายในงบการเงินป 2559 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับปที่ผานมาดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ
(บาท)
2. จํานวนหุน
3. รวมเงินปนผลประจําป
(บาท/หุน)
- เงินปนผลระหวางกาล
- เงินปนผลงวดสุดทาย
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)
5. อัตราสวนการจายเงินปนผล
(%)

วาระที่ 5

2559
83,378,160

2558
66,228,500

280,000,000

280,000,000

0.23
0.08
0.15
64,400,000
77.24

0.16
0.07
0.09
44,800,000
67.64

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
ประจําป 2559 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.23 บาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแก ผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คงเหลือจายใน
งวดนี้อีกหุนละ 0.15 บาท เงินปนผลกําหนดจายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทได
จัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมายจํานวน 4,300,000 บาท คิ ดเปนรอยละ 5.16 ของกําไรสุท ธิ
ประจําปของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2559 ตามที่กฎหมายกําหนด
แลว

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) จะตองพนจากตําแหนง
ตามวาระในการประชุ มสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่ งในปนี้มี กรรมการครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
: กรรมการอิ ส ระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
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2. นายธนานันท วิไลลักษณ
3. นายประชา พัทธยากร

: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
: กรรมการ / กรรมการบริ ห าร / กรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ยกเวนกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไดพิจารณา
คุณสมบัติการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และ
นโยบายการสรรหากรรมการและผูบริหารที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทแลวมีความเห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ไดแก นพ. ระเฑียร
ศรีม งคล นายธนานั น ท วิไลลั ก ษณ และนายประชา พัท ธยากร มี คุ ณสมบั ติค รบถ วนตาม
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 อีกทั้งยังมีผลงานเปนที่นาพอใจตลอดระยะเวลาที่
ดํารงตําแหนง จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระทั้ง 3 ทานขางตน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีขอมูล
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 และ 4
ตามลําดับ

วาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจ ารณาคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดคา ตอบแทน
แลว ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมรวมพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจ ารณาอนุมัติแ ตง ตั้ง กรรมการที่ค รบกําหนดออกจากตําแหนง ตามวาระจํา นวน 3 ทา น
คือ นพ. ระเฑียร ศรีมงคล นายธนานันท วิไลลัก ษณ และนายประชา พัท ธยากร กลับ เขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นพ. ระเฑียร ศรีม งคล มีคุณสมบัติเปนกรรมการ
อิสระ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา นพ. ระเฑียร ศรีม งคล สามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระ และเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยไวอยางชัดเจน
และโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเหมาะสมกับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยกรรมการที่
ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะไดรับ
คาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนําข อมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เพื่ อพิจ ารณา ก อนนํ า เสนอตอ ที่ ป ระชุ ม ผูถื อหุ น เพื่ อพิจ ารณาอนุ มั ติ
สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยได
ในรายงานประจําป 2559 ใน“โครงสรางการจัดการ” ภายใตหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
และ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “คณะกรรมการชุดยอย”
คาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2559 ไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท
แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิ
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ประโยชนอื่นๆ ซึ่งมีการจายจริงในป 2559 รวม 1,860,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 5
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได พิ จ ารณากลั่ น กรองค า ตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยอยางละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของ
บริษัท แลวเห็นสมควรเสนอใหพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดยอย ประจําป 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาทเทากับปที่ผานมา แบงเปนคาเบี้ย
ประชุ ม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ยอย และค าบํ าเหน็จ กรรมการ โดยไม มีสิ ท ธิ
ประโยชนอื่นๆ คาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่
ผานมา ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
ประธาน กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน ไมไดรับคาเบีย้ ประชุม

วาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว
เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค า ตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา
แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยกําหนดคา
เบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเทากับปที่ผานมา ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนีจ้ ะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560
ขอเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2560 ตามกระบวนการ
ที่กําหนด และได เสนอให คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนํ าเสนอใหที่ป ระชุ มผูถื อหุ น
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560
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
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1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2558 – 2559 รวมระยะเวลา 2 ป)
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ป)
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ป)
ทั้งนี้ โดยมีขอมูลของผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งประจําป 2560 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบใหเสนอคาสอบบัญชีประจําป 2560
จํานวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 190,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) ในป 2559 บริษัทมิไดจายคาบริการอื่นแกผูสอบบัญชีในการ
ตรวจสอบพิเศษในระหวางปที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการใหบริษัทยอยแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากสํานักงานเดียวกันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย
ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยมีดังนี้
รายละเอียด
คาตอบแทนที่เสนอ
สําหรับป 2560
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
(บาท) (ดอลลารสหรัฐ)

บริษัท
บริษัทยอย
รวม

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

6,200*
6,200*

(บาท)

คาตอบแทน
สําหรับป 2559
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
(บาท) (ดอลลารสหรัฐ)

- 910,000
- 160,000
- 1,070,000

6,200*
6,200*

หมายเหตุ * บริษัทยอยในตางประเทศไดจายคาสอบบัญชีใหกับ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดในประเทศนั้นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบแลวเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตอไปนี้ จากบริษัทสํานักงาน อีวาย
จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

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
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และเห็นควรเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 1,100,000 บาท (ป 2559 จํานวน 910,000
บาท)
การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

6

(บาท)

-

วาระที่ 8

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 2560 และมี สิ ท ธิ ใ นการรับ เงิ น ป น ผลใน
วันที่ 16 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
หากผูถือหุนประสงคจะสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่เว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com)
หรือทางโทรสารมายังสวนงานเลขานุการบริษัทที่ 02-685-0090
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 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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