ที่ OTO 023/2017
วันที่ 19 เมษายน 2560
เรื่อง แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2560 เวลา 10:00 น.ถึง เวลา 11:20 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต
หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
209,779,815 เสียง คิดเปนรอยละ
98.9622
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,200,000 เสียง คิดเปนรอยละ
1.0378
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559
3. อนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
211,987,561 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
4. อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.23 บาท โดยที่บริษัทไดจายเปนเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 0.15 บาท
ใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เงินปนผลกําหนดจายในวันที่
15 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทไดพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,300,000 บาท ซึ่งคิดเปน
รอยละ 5.16 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัทไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2559 ตามที่
กฎหมายกําหนดแลว โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

211,987,604 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.0000
0.0000
0.0000

5. อนุ มัติ แตงตั้ งกรรมการที่ครบกํ าหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท าน ได แก นพ. ระเฑี ยร ศรี มงคล นายธนานั นท
วิไลลักษณ และนายประชา พัทธยากร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
1) นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

211,968,060 เสียง
19,544 เสียง
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9908
คิดเปนรอยละ 0.0092
คิดเปนรอยละ 0.0000

2) นายธนานันท วิไลลักษณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

211,968,060 เสียง
19,544 เสียง
0 เสียง

3) นายประชา พัทธยากร
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
6.

คิดเปนรอยละ 99.9908
คิดเปนรอยละ 0.0092
คิดเปนรอยละ 0.0000

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

211,968,060 เสียง
18,536 เสียง
1,008 เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9908
คิดเปนรอยละ 0.0087
คิดเปนรอยละ 0.0005

อนุมตั ิคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000
บาท เทากับปที่ผานมา ซึ่งประกอบดวยคาเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จกรรมการ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่น
คาเบี้ยประชุมตอครั้ง สําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมกําหนดจายเทากับปที่ผานมา ดังนี้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมได
รับคาเบี้ยประชุม โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
209,756,752 เสียง คิดเปนรอยละ 98.9476
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
2,230,971 เสียง คิดเปนรอยละ 1.0524
7.

อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2560 โดยอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 1,100,000 บาท
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
203,457,023 เสียง คิดเปนรอยละ 95.9759
ไมเห็นดวย
8,530,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.0241
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ)
กรรมการ

