ที่ OTO 010/2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561
เรื่อง

กําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 การจายเงินปนผล และการจัดตั้งบริษัทยอย

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ดังนี้
1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองแมจิก 3 ชั้น
2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
แลวเห็นวาบันทึกถูกตองตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560 แลว
เห็นวาถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2560 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว
เห็นวามีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท
โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.08 บาท โดยจาย
จากกําไรสะสมใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 บริษัทจะ

จายเงินปนผลสวนที่เหลือจํานวน 0.07 บาทตอหุน โดยจายจากกําไรสะสม
กําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการ
อนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายจํ า นวน 2,700,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 5.35 ของกํ า ไรสุ ท ธิ
ประจําปของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2560
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
กรรมการที่ ค รบกํ า หนดออกจากตํ า แหน ง ตามวาระจํ า นวน 3 ท า น คื อ
นายชั ย ศั ก ดิ์ อั ง ค สุ ว รรณ นพ.ไพโรจน บุ ญ คงชื่ น และนายเจริ ญ รั ฐ
วิไลลักษณ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มี
สวนเกี่ยวของไมรวมพิจารณาในวาระนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2561
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค า ตอบแทนแล ว เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ
คาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2561 ภายใน
วงเงินไมเกิ น 4,000,000 บาท เทา กับป ที่ผา นมา แบงเปนค าเบี้ ยประชุ ม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยกําหนดคาเบี้ย
ประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเทากับปที่ผานมาดังนี้
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
ประธาน กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
15,000
10,000
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ตงตัง้ ผูส อบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2561
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคน
ใดคนหนึ่งตอไปนี้ จากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป
2561

1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท
สํานักงาน อี วาย จํ ากัด จัดหาผู สอบบั ญชีรับอนุญาตอื่นของสํานัก งานทํ า
หนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคา
สอบบัญชีประจําป 2561 จํานวน 1,200,000 บาท (ป 2560 จํานวน 1,100,000
บาท)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษทั ขอ 30
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติ แกไ ขขอ บังคั บบริ ษัท ขอ 30 เพื่ อให สอดคลอ งกับ พระราชบัญญั ติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไขตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
2. กําหนดวันที่ 21 มีนาคม 2561 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record date) เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
และสิทธิในการรับเงินปนผล ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับการอนุมัติของ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561

การ

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม ตั้งแตวันที่
29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
ประชุมมายังบริษัท
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 มีมติอนุมัติการจัดตั้ง
บริษัทยอยโดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท
: บริษัท อินโน ฮับ จํากัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง

: วันที่ 6 มีนาคม 2561

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: เลขที่ 178/29 หมูที่ 3 ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประเภทธุรกิจ

: นวัตกรรมดิจติ ลั บริการ

ทุนจดทะเบียน

: 3,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท

สัดสวนการถือหุน

: บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99

แหลงที่มาของเงินทุน

: เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน
หนังสือชี้ชวน

รายการดังกลาวไมถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดรายการไดมาซึ่งทรัพยสินไมเขาขายเปนรายการที่มี
นัยสําคัญที่ตองเปดเผยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน อยางไรก็ตามการลงทุนดังกลาวเขาหลักเกณฑ
การเปดเผยสารสนเทศ กรณีเขารวมทุนตั้งแตรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ)
กรรมการ

