ที OTO 012/2563
วันที 27 มีนาคม 2563
เรื อง

เชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562
รายงานประจําปี 2562 ในรู ปแบบคิวอาร์ โค้ด
ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชี ทีเสนอแต่งตังประจําปี 2563
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
หนังสื อมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูแ้ ทนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563
การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี 2562
แผนทีสถานทีจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563

คณะกรรมการของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติกาํ หนดวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 ในวันอังคารที
28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแมจิ ก 3 ชั น 2 โรงแรมมิ ราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั น เลขที 99 ถนนวิภาวดี รังสิ ต หลัก สี ดอนเมื อ ง
กรุ งเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี
วาระที 1

วาระที

รับทราบรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 จัดขึนเมื อวันที 26 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทํา
รายงานการประชุ ม ภายใน 14 วัน นับ แต่ ว นั ประชุ ม ซึ งได้จดั ส่ งให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด และได้เผยแพร่ ทาง
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที www.onetoonecontacts.com ตั งแต่ ว ัน ที 9 พฤษภาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1 นอกจากนีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งข้อสงสัย
หรื อข้อทักท้วงเกียวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นทักท้วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 แล้ว เห็นว่าบันทึก
ถูกต้องตรงตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนีเป็ นเรื องเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง

รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั ได้รวบรวมเหตุการณ์ทีสําคัญ พร้อมทังผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ไว้
ในรายงานประจําปี ซึ งได้เผยแพร่ ท างเว็บ ไซต์ข องบริ ษทั ที www.onetoonecontacts.com
และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 ผ่าน QR Code ดังนี

วาระที

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี 2562 แล้ว เห็ นว่าถูกต้อง
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงาน
ประจําปี 2562 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนีเป็ นเรื องเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ธันวาคม

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณางบการเงิ น สําหรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที 31
ธัน วาคม 2562 ซึ งผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ได้ตรวจสอบแล้ว เห็ น ว่าถู ก ต้อ ง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทังมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที
ปรากฏอยูใ่ นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2562 ตามสิ งที ส่ งมาด้วยลําดับที ซึ ง
สรุ ปสาระสําคัญจากงบการเงินรวมได้ดงั นี
จํานวนเงิน (บาท)
2562
975,037,035
107,530,389
790,528,044
33,008,867
0.12

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุ ้น

วาระที

2561
942,247,675
90,483,057
718,272,132
20,608,893
0.07

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิ จารณางบการเงิ น สําหรั บ ปี สิ นสุ ดวัน ที 31
ธันวาคม 2562 ซึ งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และข้ อ บัง คับ ข้อ 40 ของบริ ษัท ที
กําหนดให้ บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของ
บริ ษทั หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่ าวจะขึนอยู่กบั แผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
อนึ ง การพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรที เกิ ดจากการจําหน่ ายเงินลงทุนหรื อทรั พย์สิ น
ถาวรที เกิ ด ขึ นในบริ ษัท หรื อในบริ ษัท ย่อ ยให้ ขึ นอยู่ก ับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ่ ายบริ หาร และ
คณะกรรมการบริ ษทั ว่าจะจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุ น
และการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยให้ยดึ ถือ และปฏิบตั ิตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริ ษทั
ในปี 2562 บริ ษทั มีก าํ ไรสุ ท ธิ ตามงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจํานวน 37,092,152 บาท คิ ดเป็ น
0.13 บาทต่อหุ ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลประจําปี 2562 ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 98.13 ของกําไร
สุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ ปี 2562 ซึ งสู งกว่ าอัตราทีกําหนดในนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ไปแล้วเมือวันที 5 กันยายน 2562 บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ ้น
เงิ น ปั น ผลกําหนดจ่ายในวัน ที 20 พฤษภาคม 2563 ทังนี ขึ นอยู่ก ับ การอนุ ม ตั ิ ข องที ประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงิ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,900,000 บาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ 5.12 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินปี
2562 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
ทังนี โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมาดังนี
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไรสุ ทธิ
(บาท)
2. จํานวนหุ ้น
3. รวมเงินปั นผลประจําปี
(บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปันผลงวดสุ ดท้าย
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ นประมาณ (บาท)
5. อัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผล
(%)
ความเห็นคณะกรรมการ

2562
37,092,152

2561
23,188,165

280,000,000

280,000,000

0.13
0.03
0.10
36,400,000
98.13

0.08
0.04
0.04
22,400,000
96.60

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2562ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้น ละ 0.13 บาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั น ผลระหว่าง
กาลในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไปแล้วเมือวันที 5 กันยายน 2562 บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ปั นผลงวดสุ ดท้ายให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ . บาท โดยจ่ายจากกําไรสุ ท ธิ และกําไร
สะสม ในวันที 20 พฤษภาคม 2563 และกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record
date) ในวัน ที 10 มี น าคม 2563 ทังนี สิ ทธิ ในการรั บ เงิ น ปั น ผลดังกล่ าวยังไม่มี ความแน่ น อน
ขึนอยูก่ บั การอนุ มตั ิของทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน ,900,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.12 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของบริ ษทั ไว้
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เป็ นทุ น สํ ารองตามกฎหมายในงบการเงิ น สําหรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 ตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว
การลงมติ

วาระที

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และตามข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้อ 16
กรรมการจํานวนหนึงในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ซึ งในปี นีมีกรรมการครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดังนี
1. นพ. ระเฑียร ศรี มงคล
2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
3. นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
4. นายธี ระชัย พงศ์พนางาม

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
: กรรมการ / กรรมการบริ ห าร / ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี ยง
: กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง
: กรรมการ / กรรมการบริ หาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที มี ส่วนเกี ยวข้องได้พิจารณา
กลันกรองคุ ณสมบัติก ารเป็ นกรรมการที ได้กาํ หนดไว้ในกฎหมายที เกี ยวข้อง ข้อบังคับ ของ
บริ ษทั และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งที กําหนดไว้ในนโยบายการ
กํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั แล้ว มีความเห็ นว่ากรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่าน
ได้แก่ นพ. ระเฑียร ศรี มงคล นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายธี ระชัย
พงศ์พนางาม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมี
ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ รกิ จทีเกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั สามารถ
นําประสบการณ์มาใช้เพือให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน โดย นพ. ระเฑียร
ศรี มงคล มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถ
ให้ความเห็ นได้อย่างเป็ นอิสระไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง จึงเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้ น พิ จารณาแต่ งตังกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่ านข้างต้น กลับ เข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการอี ก วาระหนึ ง ทังนี โดยมี ข ้อมู ล ของบุ ค คลที ได้รับ การเสนอชื อให้ ด าํ รง
ตําแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระ และคุ ณสมบัติของกรรมการ
อิสระตามรายละเอียดในสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3 และ 4 ตามลําดับ
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลันกรองตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ทีประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิแ ต่งตังกรรมการที
ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวน ท่าน นพ. ระเฑียร ศรี ม งคล นายวัฒน์ช ัย
วิไลลักษณ์ นายธนานัน ท์ วิไลลัก ษณ์ และนายธี ระชัย พงศ์พนางาม กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอี ก วาระหนึ ง โดย นพ. ระเฑี ย ร ศรี ม งคล มี ค ุ ณ สมบัติ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่ าวสามารถให้ค วามเห็ น ได้อย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกี ยวข้อง ทังนี กรรมการที มี ส่วนเกี ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระ
นี

การลงมติ

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่ อย ประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน
และโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับที เหมาะสม เที ยบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที
ได้ รั บ มอบหมายหน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบเพิ มขึ นในคณะกรรมการชุ ด ย่อ ย จะได้ รั บ
ค่าตอบแทนเพิมตามปริ มาณความรับผิดชอบที เพิมขึน ซึ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ า ตอบแทนจะเป็ นผู ้พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนในเบื องต้ น แล้ ว เสนอข้ อ มู ล ต่ อ ที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท เพื อพิ จารณา ก่ อนนําเสนอต่ อ ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื อพิ จารณาอนุ ม ัติ
สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยได้
ในรายงานประจําปี 2562 ใน“โครงสร้ างการจัด การ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริ ษทั ”
และ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใต้หวั ข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อยในปี 2562 ได้รับการอนุ มตั ิจากมติทีประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 เมือวันที 26 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไม่เกิ น 4,000,000 บาท
แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย และค่าบําเหน็จ โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ อืนๆ ซึ งมี การจ่ายจริ งในปี 2562 รวม 1,385,000 บาท โดยมี รายละเอี ยดตามสิ งที
ส่ งมาด้วยลําดับที
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนได้ พิ จ ารณากลั นกรองค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึ งความเหมาะสม และเปรี ยบเทียบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ งพิจารณาจากการขยายตัวของธุ รกิ จ และการเติบโตของ
บริ ษทั แล้วเห็ นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุ ดย่อย ประจําปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิ น 4,000,000 บาท เท่ ากับปี ที ผ่านมา แบ่งเป็ นค่าเบีย
ประชุ มคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อย และค่าบําเหน็ จ โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์
อืนๆ ทังนีกําหนดจ่ายค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมเท่ ากับปี ทีผ่านมา
ดังนี
ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง)
ประธาน กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
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 และคณะกรรมการพัฒนาเพือ
ความยังยืน ไม่ได้รับค่าเบียประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
แล้วเห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น พิจารณาอนุ ม ตั ิ ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุ ดย่อย ประจําปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิ น 4,000, บาท เท่ ากับปี ทีผ่านมา
แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย และค่าบําเหน็จ โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อืนๆ ทังนีกําหนดค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุ มเท่ ากับปี ที
ผ่านมา ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
5
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พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนิ นการคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563 ตามกระบวนการ
ที กําหนด และได้เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา เพือนําเสนอให้ ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น
พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563
ของบริ ษทั เนื องจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มาโดย
ตลอด อีกทังไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้ นราย
ใหญ่ หรื อ ผูท้ ีเกี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็ นต่ องบการเงิน ของบริ ษทั นอกจากนี ยังเป็ นบริ ษทั ที ได้รับ การยอมรั บ ทังใน
ประเทศและระดับสากล และมีทีมงานทีมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ทังนี โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

1. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4604 และ/หรื อ
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี 2561 - 2562 ระยะเวลา 2 ปี )
2. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4799 และ/หรื อ
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี
–
รวมระยะเวลา ปี )
3. นางสาวศิริวรรณ นิ ตย์ดาํ รง
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 5906
(ยังไม่เคยเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั )
ทังนี โดยมีขอ้ มูลของผูส้ อบบัญชี ทีเสนอแต่งตังประจําปี

ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 6

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็ นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
จํานวน 1,460,000 บาท เพิ มขึ นจากปี ก่ อนจํานวน 110,000บาท เนื องจากมี ม าตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นหลายฉบับ บริ ษทั มิ ได้จ่ายค่าบริ การอื นแก่ ผูส้ อบบัญชี ในการตรวจสอบ
พิเศษในระหว่างปี ที ผ่านมา ทังนี บริ ษทั จะดําเนิ น การให้ บ ริ ษทั ย่อยแต่ งตังผูส้ อบบัญชี จาก
สํานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อยด้วย
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั นี
ค่าตอบแทนทีเสนอ
ค่าตอบแทน
สําหรับปี 2563
สําหรับปี 2562
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอืน
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอืน
(บาท)

บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
รวม

(ดอลล่าร์สหรัฐ)

1,460,000
300,000
1,760,000

6,800*
6,800*

(บาท)

(บาท)

-

1,350,000
360,000
1,710,000

(ดอลล่าร์สหรัฐ)

(บาท)

6,700*
6,700*

-

หมายเหตุ * บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ในประเทศนันๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้
ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งต่อไปนี จากบริ ษทั สํานักงาน
อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี
1. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
2. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
3. นางสาวศิริวรรณ นิ ตย์ดาํ รง
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ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 5906

และ/หรื อ
และ/หรื อ

ในกรณี ที ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่ าวข้างต้น ไม่ ส ามารถปฏิ บตั ิ ห น้าที ได้ให้ บริ ษทั สํานัก งาน อี วาย
จํากัด จัด หาผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตอื นของสํานัก งานทําหน้ าที ตรวจสอบบัญ ชี และแสดง
ความเห็ น ต่ องบการเงิ น ของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่ าวได้ และเห็ น สมควรเสนอให้ ที
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 25 จํานวน ,460,000 บาท (ปี 25 จํานวน
1,350,000 บาท)
การลงมติ

วาระที 8

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัท ได้ก ําหนดรายชื อผู ้ถื อ หุ ้ น ที มี สิ ท ธิ เข้าร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจําปี 2563 และมี สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผลใน
วันที 10 มีนาคม 2563 ทังนีสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน ขึนอยูก่ บั การอนุมตั ิของทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 และส่ งคําถามล่วงหน้าได้ตงแต่
ั วนั ที 30 กันยายน 2562
ถึ งวัน ที 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้ น เสนอวาระการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้ นประจําปี 2563 และหากผูถ้ ื อหุ ้ น ประสงค์จะส่ งคําถาม
ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุ ม สามารถส่ งคําถามล่ วงหน้าได้ทีเว็บ ไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุ นสัมพันธ์”
หัวข้อ “ข้อมูลสําหรับผูถ้ ื อหุ ้น” และเรื อง “การส่ งคําถาม และเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563” หรื อทาง e-mail :
CorporateSecretary@oto.samartcorp.com
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที
ท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครังนี
โปรดกรอกรายละเอี ยดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ที แนบมาตามสิ งที ส่ งมาด้วยลําดับที 8 ซึ งผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเลื อกมอบฉันทะให้ แก่
กรรมการอิ ส ระของบริ ษทั ดังรายชื อและรายละเอี ยดตามสิ งที ส่ งมาด้วยลําดับ ที 9 และนํามามอบต่อกรรมการหรื อบุ คคลที คณะกรรมการ
มอบหมายก่อนการประชุม ทังนี สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 10

โดยมติของคณะกรรมการ

(นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์)
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 02-685-1591
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