ที OTO 013/2559
25 มีนาคม 2559
เรื อง

เชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559

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 2558
แผ่นข้อมูลรายงานประจําปี 2558
ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี 2558
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชี ทีเสนอแต่งตังประจําปี 2559
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
หนังสื อมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูแ้ ทนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559
การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี 2558
แผนทีแสดงสถานทีจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559

คณะกรรมการของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 ในวันที 29 เมษายน
2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องแมจิก 3 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั น เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิ ต หลักสี ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี
วาระที 1

วาระที 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558 จัดขึนเมือวันที 29 เมษายน 2558 โดยได้มีการจัดทํา
รายงานการประชุ ม ภายใน 14 วัน นับ แต่ ว นั ประชุ ม ซึ งได้จดั ส่ งให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด และได้เผยแพร่ ทาง
เว็บ ไซต์ข องบริ ษทั ที www.onetoonecontacts.com คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการ
ประชุ ม ดัง กล่ า วแล้ว เห็ น ว่ า บัน ทึ ก ถู ก ต้อ งตรงตามมติ ข องที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ทังนี โดยมี
รายละเอี ยดตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานการประชุ ม
ฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั อีกครังพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม และเอกสารต่างๆ
ทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ตังแต่วนั ที 27 มีนาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นรั บรองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558

การลงมติ

วาระนี จะต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ งมาประชุ ม และมี
สิ ท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี 2558 ของบริ ษทั แล้ว
เห็ นว่าถูกต้องและมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที
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www.onetoonecontacts.com ตังแต่วนั ที 25 มีนาคม 2559 และได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับ
หนังสื อเชิ ญประชุมในครังนี ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 2

วาระที 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นรั บทราบรายงานผลการ
ดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี 2558

การลงมติ

วาระนีเป็ นเรื องเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึ งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็ นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามทีปรากฏอยู่
ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2558 ทีได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อ
เชิ ญประชุ มในครังนี ตามสิ งที ส่ งมาด้วยลําดับที 2 ซึ งสรุ ปสาระสําคัญจากงบการเงินรวมได้
ดังนี
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุ ้น

วาระที 4

จํานวนเงิน (บาท)
1,018,558,544
179,708,170
996,298,581
66,228,500
0.24

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558

การลงมติ

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ของบริ ษทั ที กําหนดให้
บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ตาม
งบการเงิ นรวมหลังหักเงิ นสํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวขึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและการ
ขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
ในปี 2558 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม 66,228,500 บาท คิดเป็ น 0.24 บาทต่อหุ ้น
คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจําปี 2558 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 67.64 ของกําไรสุ ทธิ
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ตามงบการเงินรวมประจําปี 2558 ซึ งสู งกว่าอัตราทีกําหนดในนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นไปแล้วเมือ
วันที 9 กันยายน 2558 คงเหลื อจ่ายในงวดนี อีกหุ ้นละ 0.09 บาท เงินปั นผลกําหนดจ่ายใน
วันที 18 พฤษภาคม 2559 โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงิ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,500,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.28 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ในงบการเงินปี 2558 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
ทังนี โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรี ยบเทียบกับปี ทีผ่านมาดังนี
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไรสุ ทธิ
(บาท)
2. จํานวนหุ ้น
3. รวมเงินปั นผลประจําปี
(บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลงวด 6 เดือนแรก
- เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ นประมาณ (บาท)
5. อัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผล
(%)

วาระที 5

2558
66,228,500

2557
65,985,157

280,000,000

280,000,000

0.16
0.07
0.09
44,800,000
67.64

0.16
0.11
0.05
44,800,000
67.89

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2558 ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท โดยจ่ายส่ วนที เหลื อหุ ้นละ 0.09
บาท ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น ที มี รายชื อ ณ วัน ปิ ดสมุดทะเบี ยนในวันที 21 มี นาคม 2559 เงิ นปั นผล
กําหนดจ่ายในวันที 18 พฤษภาคม 2559 โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน
3,500,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.28 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายในงบการเงินปี 2558 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว

การลงมติ

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16 กรรมการจํานวนหนึ งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตําแหน่ ง
ตามวาระในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี ซึ งในปี นี มี กรรมการครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดังนี
1. นายวิชยั ศรี ขวัญ

2. นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
3. นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์

4. นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์
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: ประธานกรรมการ/ กรรมการอิ ส ระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
: กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม/ ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
: กรรมการผู ้มี อ ํา นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ ห ารความเสี ยง/ ประธานกรรมการเพื อ
ความยังยืน
: กรรมการผู ้มี อ ํา นาจลงนาม / กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี ยง/ กรรมการกํา กับ ดู แ ล
กิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที มีส่วนเกี ยวข้องได้พิจารณา
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการทีได้กาํ หนดไว้ในกฎหมายทีเกี ยวข้อง ข้อบังคับของบริ ษทั และ
นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารทีกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของ
บริ ษทั แล้วมี ความเห็ น ว่ากรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่ าน ได้แ ก่ นายวิชัย
ศรี ขวัญ นายวัฒ น์ ชัย วิ ไ ลลัก ษณ์ นางสุ ก ัญ ญา วนิ ช จัก ร์ ว งศ์ และนายศิ ริ ชัย รั ศ มี จ ัน ทร์
มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และมี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุ รกิ จที เกี ยวข้องกับการดําเนิ น งานของบริ ษทั สามารถนํา
ประสบการณ์ มาใช้เพือให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพยิงขึน อี กทังยังมี ผลงาน
เป็ นทีน่าพอใจตลอดระยะเวลาทีดํารงตําแหน่ ง จึงเห็ นควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
แต่งตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อีกวาระหนึ ง ทังนี โดยมีขอ้ มูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ แทน
กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามรายละเอียดในสิ ง
ทีส่ งมาด้วยลําดับที 3 และ 4 ตามลําดับ

วาระที 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ ม ตั ิ แ ต่งตัง
กรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่าน นายวิชยั ศรี ขวัญ นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์
นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ และนายศิริชยั รัศมีจนั ทร์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอี กวาระ
หนึ ง ตามที คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนเสนอ ทังนี กรรมการที มี ส่ ว น
เกี ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี

การลงมติ

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่ งใส โดยค่ าตอบแทนอยู่ใ นระดับ ที เหมาะสม เที ยบเคี ยงได้ก ับ อุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที
ได้รับ มอบหมายหน้ าที และความรั บ ผิด ชอบเพิ มขึ นในคณะอนุ ก รรมการต่ างๆ จะได้รั บ
ค่าตอบแทนเพิมตามปริ มาณความรั บผิดชอบทีเพิมขึน ซึ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะเป็ น ผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบืองต้น แล้วนําข้อมูลทีได้เสนอต่อทีประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท เพือพิจารณา ก่ อนนํา เสนอต่ อที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพือพิจ ารณาอนุ ม ัติ
สามารถดูรายละเอี ยดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการได้ใน
รายงานประจําปี 2558 ใน“โครงสร้ างการจัดการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริ ษทั ” และ
“การกํากับดูแลกิจการ” ภายใต้หวั ข้อ “คณะอนุกรรมการ”
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุ กรรมการในปี 2558 ได้รับการอนุ มตั ิ จากมติ ทีประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558 เมือวันที 29 เมษายน 2558 ภายในวงเงินไม่เกิ น 4,000,000 บาท
แบ่งเป็ นค่าเบียประชุ มคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ และค่าบําเหน็ จ โดยไม่มีสิท ธิ
ประโยชน์อืนๆ ซึ งมีการจ่ายจริ งในปี 2558 รวม 1,675,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ งทีส่ ง
มาด้วยลําดับที 5
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนได้ พิ จ ารณากลั นกรองค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการอย่างละเอี ยดถึ งความเหมาะสม และเปรี ยบเที ยบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ งพิจารณาจากการขยายตัวของธุ รกิ จ และการเติบโตของ
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บริ ษั ท แล้ ว เห็ นสมควรเสนอให้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะอนุ ก รรมการ ประจําปี 2559 ภายในวงเงิ นไม่ เ กิ น 4,000,000 บาทเท่ ากับ ปี ที ผ่านมา
แบ่งเป็ นค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบําเหน็จกรรมการ โดยไม่มี
สิ ทธิ ประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมกําหนดจ่ายเท่ากับ
ปี ทีผ่านมา ดังนี
จํานวนเงิน (บาท)
คณะกรรมการ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประธาน
กรรมการ

20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทังนี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการเพือความ
ยังยืน ไม่ได้รับค่าเบียประชุม

วาระที 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอให้ที ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติ
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุ ก รรมการประจํา ปี 2559 ภายในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
4,000,000 บาทเท่ากับปี ทีผ่านมา แบ่งเป็ น ค่าเบียประชุ มคณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการ
และค่าบําเหน็จ โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์อืนๆ ค่าเบียประชุ มต่อครังสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วม
ประชุ มกําหนดจ่ายเท่ ากับ ปี ที ผ่านมา ตามที คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอ

การลงมติ

วาระนีจะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนิ นการคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2559 ตามกระบวนการ
ที กําหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา เพือนําเสนอให้ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น
พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2559
ของบริ ษทั เนื องจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยตังแต่ปี 2543 สามารถให้คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั มาโดยตลอด อีก
ทังไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี
เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ น
ต่องบการเงินของบริ ษทั นอกจากนี ยังเป็ นบริ ษทั ทีได้รับการยอมรับทังในประเทศและระดับ
สากล และมีทีมงานทีมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั
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เป็ นอย่างดี ทังนี โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4799
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี 2558 รวมระยะเวลา 1 ปี )
2. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4604
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี 2554-2557 รวมระยะเวลา 4 ปี )
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4451
(เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ปี 2546-2551 รวมระยะเวลา 6 ปี )
ทังนี โดยมีขอ้ มูลของผูส้ อบบัญชี ทีเสนอแต่งตังประจําปี 2559 ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 6
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็ นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559
จํานวน 970,000 บาท เพิมขึนจากปี ก่อนเนื องจากขนาดรายการทีเพิมขึนจํานวน 100,000 บาท
และการเปลียนแปลงมาตรฐานการบัญชี และรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีมีผลบังคับใช้ในปี 2559
จํานวน 70,000 บาท ทังนี ค่าตอบแทนดังกล่ าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื นๆ เช่ น ค่าถ่ าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ
ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั นี
รายละเอียด
ค่าตอบแทนทีเสนอ
ค่าตอบแทน
สําหรับปี 2559
สําหรับปี 2558
บริ ษทั
970,000
800,000
บริ ษทั ย่อย
160,000
115,000
รวม
1,130,000
915,000
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้
ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ งต่อไปนี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2559
1. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ
2. นางสาวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี

ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4799
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4604
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4451

ในกรณี ที ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่ าวข้างต้น ไม่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที ได้ให้ บริ ษทั สํานัก งาน อี วาย
จํากัด จัด หาผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตอื นของสํานัก งานทําหน้าที ตรวจสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวได้ และเห็ นควรเสนอให้ทีประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจําปี 2559 จํานวน 970,000 บาท เพิมขึนจาก
ปี ก่อนเนื องจากขนาดรายการทีเพิมขึนจํานวน 100,000 บาท และการเปลี ยนแปลงมาตรฐาน
การบัญชี และรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีมีผลบังคับใช้ในปี 2559 จํานวน 70,000 บาท
การลงมติ

วาระนี จะต้องได้รับการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที 8

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ได้กาํ หนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นทีมี สิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 และมีสิทธิ ในการรั บเงิ นปั นผลในวันที 18
มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวันที 21
มีนาคม 2559 ทังนีสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่ นอน ขึนอยูก่ บั การอนุ มตั ิของทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 หากผู ้
ถือหุ ้นประสงค์จะส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่ งคําถามล่วงหน้าได้ทีเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com) หรื อทาง
โทรสารมายังส่วนงานเลขานุการบริ ษทั ที 02-685-0090
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที
ท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุ มครังนี
โปรดกรอกรายละเอี ยดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ที แนบมาตามสิ งที ส่ งมาด้วยลําดับที 8 ซึ งผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเลื อกมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิ ส ระของบริ ษทั ดังรายชื อและรายละเอี ยดตามสิ งที ส่ งมาด้วยลําดับที 9 และนํามามอบต่อกรรมการหรื อบุ คคลที คณะกรรมการ
มอบหมายก่อนการประชุม ทังนี สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 10

โดยมติของคณะกรรมการ

(นางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์)
กรรมการ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 02-685-1591
โทรสาร 02-685-0090
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