ที่ OTO 029/2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
เรื่อง

เชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
รายงานประจําป 2562 ในรูปแบบคิวอารโคด
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562
ขอมูลของผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งประจําป 2563
ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนผูแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2562
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

คณะกรรมการของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันอังคารที่
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค เลขที่ 99/20 หมู 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ขอเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยไดมีการจัดทํา
รายงานการประชุ ม ภายใน 14 วั น นั บ แต วัน ประชุ ม ซึ่ ง ได จั ด ส ง ให ต ลาดหลั ก ทรัพ ยแ ห ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และไดเผยแพรทาง
เว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ที่ www.onetoonecontacts.com ตั้ ง แต วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 นอกจากนี้บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงขอสงสัย
หรือขอทักทวงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทักทวง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 แลว เห็นวาบันทึก
ถูกตองตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง

รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2562
ขอเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทไดรวบรวมเหตุการณที่สําคัญ พรอมทัง้ ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 ไว
ในรายงานประจํ าป ซึ่ งได เผยแพรท างเว็บ ไซตข องบริษั ท ที่ www.onetoonecontacts.com
และสามารถดาวนโหลดรายงานประจําป 2562 ผาน QR Code ดังนี้

วาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2562 แลว เห็นวาถูกตอง
และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน
ประจําป 2562 ใหที่ประชุมผูถ ือหุนรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เปนเรื่องเพื่อทราบ จึงไมตองลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขอเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณางบการเงิ น สํ าหรับ ป สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธั น วาคม 2562 ซึ่ ง ผูส อบบั ญ ชี ข องบริษั ท ได ตรวจสอบแล ว เห็ น วาถู ก ตอง ครบถ วน และ
เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตามที่
ปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําป 2562 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ซึ่ง
สรุปสาระสําคัญจากงบการเงินรวมไดดังนี้
จํานวนเงิน (บาท)
2562
975,037,035
107,530,389
790,528,044
33,008,867
0.12

รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน

วาระที่ 4

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจ ารณางบการเงิน สํ าหรับ ป สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลวเห็นวามีความถูกตอง ครบถวน และ
เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการงดจายเงิน ปนผลเพิ่มเติมสําหรับผลประกอบการป 2562 และรับทราบ
การจายเงินปนผลระหวางกาล
ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 และข อ บั ง คั บ ข อ 40 ของบริ ษั ท ที่
กําหนดใหบริษัท ตองจัด สรรกําไรสุ ทธิประจําป สวนหนึ่งไวเป นทุน สํารองตามกฎหมายไม
นอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตาม
กฎหมาย อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และการขยาย
ธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
อนึ่ง การพิจารณาการจายเงินปนผลจากกําไรที่เกิดจากการจําหนายเงินลงทุนหรือทรัพยสิน
ถาวรที่ เกิ ด ขึ้ น ในบริ ษั ท หรื อ ในบริ ษั ท ย อ ยให ขึ้ น อยู กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของฝ ายบริ ห าร และ

2

คณะกรรมการบริษัทวาจะจายเงินปนผลหรือไมเพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน
และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
การจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท
ในป 2562 บริษัทมีกําไรสุท ธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการจํานวน 37,092,152 บาท คิดเป น
0.13 บาทตอหุน บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.03 บาทตอหุน และอัตรา 0.10
บาทตอหุ น ให กั บ ผูถื อหุ น ไปแล วเมื่ อวัน ที่ 5 กั น ยายน 2562 และ วัน ที่ 5 พฤษภาคม 2563
ตามลําดับ รวมเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.13 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 98.13
ของกําไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการป 2562 ซึ่งสูงกวาอัตราที่กําหนดในนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางด
จายเงิน ปน ผลเพิ่มเติมสําหรับผลประกอบการป 2562 ทั้ งนี้บ ริษัท ไดจัด สรรเงินสํ ารองตาม
กฎหมายจํานวน 1,900,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.12 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัท ไวเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินป 2562 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกับปที่ผานมาดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ
(บาท)
2. จํานวนหุน
3. รวมเงินปนผลประจําป
(บาท/หุน)
- เงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1
- เงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 2
- เงินปนผลงวดสุดทาย
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)
5. อัตราสวนการจายเงินปนผล
(%)

วาระที่ 5

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจํานวน 2 ครั้ง ในอัตราหุนละ 0.03 บาท และอัตราหุนละ 0.10 บาท ใหกับผูถือหุน
ไปแลวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตามลําดับ รวมเปนการจายเงิน
ป น ผลระหวางกาลสํ าหรับ ผลประกอบการบริษัท ตั้ง แตวัน ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท คิดเปนรอยละ 98.13 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอผูถือหุนพิจารณางดจายเงินปนผล
เพิ่มเติมสําหรับผลประกอบการป 2562 ทั้งนี้บริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน
1,900,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.12 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายในงบการเงินป 2562 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด พ.ศ. 2535 และตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข อ 16
กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) จะตองพนจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ซึ่งในปนี้มีกรรมการครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ดังนี้
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1. นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
2. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ
3. นายธนานันท วิไลลักษณ
4. นายธีระชัย พงศพนางาม

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
: กรรมการ / กรรมการบริห าร / ประธานกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง
: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
: กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ยกเวนกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไดพิจารณา
กลั่น กรองคุณสมบั ติก ารเป นกรรมการที่ได กําหนดไวในกฎหมายที่ เกี่ ยวของ ขอบังคับ ของ
บริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผูบริห ารระดั บสู งที่กํ าหนดไวในนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทแลว มีความเห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทาน
ไดแก นพ. ระเฑียร ศรีมงคล นายวัฒนชัย วิไลลักษณ นายธนานันท วิไลลักษณ และนายธีระชัย
พงศพนางาม มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมี
ความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถ
นําประสบการณมาใชเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย นพ. ระเฑียร
ศรีมงคล มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแลววาบุคคลดังกลาวสามารถ
ใหความเห็นไดอยางเปนอิสระไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท และมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุ น พิ จ ารณาแตง ตั้ง กรรมการที่ ค รบกํ าหนดออกตามวาระทั้ ง 4 ท านข างต น กลั บ เข าดํ ารง
ตําแหน ง กรรมการอีก วาระหนึ่ ง ทั้ งนี้ โดยมี ข อมู ล ของบุ ค คลที่ ได รับ การเสนอชื่ อให ดํ ารง
ตําแหนงกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 และ 4 ตามลําดับ

วาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณากลั่นกรองตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ป ระชุม ผูถือหุนพิจ ารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน นพ. ระเฑียร ศรีมงคล นายวัฒนชัย
วิไลลักษณ นายธนานัน ท วิไลลักษณ และนายธีระชัย พงศพนางาม กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีก วาระหนึ ่ง โดย นพ. ระเฑีย ร ศรีม งคล มีค ุณ สมบัต ิเ ปน กรรมการอิส ระ
คณะกรรมการพิจ ารณาแลววาบุคคลดัง กลาวสามารถใหความเห็นไดอยางเปน อิส ระ และ
เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมรวมพิจารณาในวาระ
นี้

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2563
ขอเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยไวอยางชัดเจน
และโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน และเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยกรรมการที่
ได รั บ มอบหมายหน าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ้ น ในคณะกรรมการชุ ด ย อ ย จะได รั บ
คาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค า ตอบแทนจะเป น ผู พิ จ ารณาค า ตอบแทนในเบื้ อ งต น แล ว เสนอข อ มู ล ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา ก อนนํ าเสนอตอ ที่ ป ระชุ ม ผูถื อหุ น เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ
สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยได
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ในรายงานประจําป 2562 ใน“โครงสรางการจัดการ” ภายใตหั วขอ “คณะกรรมการบริษัท”
และ “การกํากับดูแลกิจการ” ภายใตหัวขอ “คณะกรรมการชุดยอย”
คาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยในป 2562 ไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท
แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชน อื่น ๆ ซึ่ งมีก ารจายจริงในป 2562 รวม 1,385,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่
สงมาดวยลําดับที่ 5
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได พิ จ ารณากลั่ น กรองค า ตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยอยางละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของ
บริษัท แลวเห็นสมควรเสนอใหพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดยอย ประจําป 2563 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา แบงเปนคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชน
อื่นๆ ทั้งนี้กําหนดจายคาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเทากับปที่ผานมา
ดังนี้
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
ประธาน กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
15,000
10,000
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน ไมไดรับคาเบี้ยประชุม

วาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
แลว เห็ นสมควรเสนอให ที่ป ระชุม ผูถือหุ นพิจารณาอนุ มัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2563 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา
แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ ทั้งนี้กําหนดคาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุมเทากับปที่
ผานมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2563
ขอเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2563 ตามกระบวนการ
ที่กํ าหนด และไดเสนอให ค ณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนํ าเสนอให ที่ ป ระชุ มผูถือหุ น
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563
ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดทําการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
และบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอบริษัทมาโดย
ตลอด อีกทั้งไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุ นราย
ใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
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แสดงความเห็ นตองบการเงิน ของบริษัท นอกจากนี้ ยังเปน บริษัท ที่ไดรับการยอมรับ ทั้งใน
ประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทเปนอยางดี ทั้งนี้โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปนผูทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร

ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2561 - 2562 ระยะเวลา 2 ป)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
(เปนผูสอบบัญชีของบริษัทป 2558 – 2560 รวมระยะเวลา 3 ป)
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906
(ยังไมเคยเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท)
ทั้งนี้ โดยมีขอมูลของผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งประจําป 2563 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบใหเสนอคาสอบบัญชีประจําป 2563
จํ านวน 1,460,000 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นจํ านวน 110,000บาท เนื่ อ งจากมีม าตรฐานการ
รายงานทางการเงินหลายฉบับ บริษัทมิไดจายคาบริการอื่นแกผูสอบบัญชีในการตรวจสอบ
พิเศษในระหวางป ที่ ผานมา ทั้ งนี้ บริษัท จะดํ าเนิ นการให บ ริษัท ยอยแตงตั้งผูส อบบั ญ ชีจ าก
สํานักงานเดียวกันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย
ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยมีดังนี้
คาตอบแทนที่เสนอ
คาตอบแทน
สําหรับป 2563
สําหรับป 2562
รายละเอียด
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
คาสอบบัญชี
คาบริการอื่น
(บาท)

บริษัท
บริษัทยอย
รวม

(ดอลลารสหรัฐ)

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

6,800*
6,800*

(บาท)

(บาท)

-

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

(ดอลลารสหรัฐ)

(บาท)

6,700*
6,700*

-

หมายเหตุ * บริษัทยอยในตางประเทศไดจายคาสอบบัญชีใหกับ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในประเทศนั้นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบแลวเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตอไปนี้ จากบริษัทสํานักงาน
อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

และ/หรือ
และ/หรือ

ในกรณีที่ ผูส อบบัญชี ดังกลาวขางตน ไม สามารถปฏิ บั ติห น าที่ ได ให บ ริษัทสํ านั กงาน อีวาย
จํากั ด จั ด หาผูส อบบั ญชี รับ อนุ ญ าตอื่น ของสํ านั ก งานทํ าหน าที่ ตรวจสอบบั ญ ชี และแสดง
ความเห็ น ตองบการเงิน ของบริษัท แทนผูส อบบัญ ชีดั งกลาวได และเห็ น สมควรเสนอให ที่
ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 จํานวน 1,460,000 บาท (ป 2562 จํานวน
1,350,000 บาท)
การลงมติ

วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และบริษัทเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ไดตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และหากผูถือหุนประสงคจะสงคําถามลวงหนากอนวัน ประชุม สามารถสงคําถาม
ลวงหนาไดทเี่ ว็บไซตของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ภายใตหมวด “นักลงทุนสัมพันธ” หัวขอ “ขอมูลสําหรับผูถือหุน” และเรือ่ ง “การ
สงคําถาม และเสนอวาระลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563” หรือทาง e-mail : CorporateSecretary@oto.samartcorp.com
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ในกรณีที่
ทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่ สงมาดวยลําดับที่ 8 ซึ่งผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะให แก
กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่ อและรายละเอียดตามสิ่ งที่ ส งมาด วยลํ าดั บ ที่ 9 และนํ ามามอบตอกรรมการหรือบุ ค คลที่ คณะกรรมการ
มอบหมายกอนการประชุม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะไดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10

โดยมติของคณะกรรมการ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

สวนงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท 02-685-1591
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