ที่ OTO 010/2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560
เรื่อง

กําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 และการจายเงินปนผล

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ดังนี้
1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3
โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
แลวเห็นวาบันทึกถูกตองตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เห็นควรใหที่
ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559 แลว
เห็นวาถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เห็นควรเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2559 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว
เห็ น ว า มี ค วามถู ก ต อ ง ครบถ ว น และเป น ไปตามมาตรฐานทางการเงิ น
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2559
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.23 บาท
โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแก
ผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ
0.15 บาท เงินปนผลกําหนดจายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทได

จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,300,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.16
ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบ
การเงินป 2559 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
กรรมการที่ ค รบกํ า หนดออกจากตํ า แหน ง ตามวาระจํ า นวน 3 ท า น คื อ
นพ. ระเฑียร ศรีมงคล นายธนานันท วิไลลักษณ และนายประชา พัทธยากร
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของ
ไมรวมพิจารณาในวาระนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2560
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 2560 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
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ตงตัง้ ผูส อบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
เห็นสมควรเสนอใหทปี่ ระชุมผูถอื หุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึง่
ตอไปนี้ จากบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
4799
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
4604
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
4451

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษั ท
สํา นั ก งาน อี ว าย จํ า กั ด จัด หาผู ส อบบั ญ ชี รั บอนุ ญ าตอื่น ของสํ านั ก งานทํ า
หน า ที่ต รวจสอบบั ญชี และแสดงความเห็น ต องบการเงิ น ของบริ ษั ทแทน
ผูสอบบัญชีดังกลาวได และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคา
สอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 1,100,000 บาท (ป 2559 จํานวน 910,000
บาท)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
2. กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่
16 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับ
การอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
นอกจากนั้น ตามที่บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม ตั้งแตวันที่
30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2560 ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุม สวนการสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทจนถึงปจจุบันยังไมมีผูใดสงคําถามมายังบริษัท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ)
กรรมการ

