หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม
1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอวาระการประชุม
1.2 ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
1.3 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุม
2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว
2.1.1 บุคคลธรรมดา
 แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่ อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วน
 หลักฐานการถือหุ้น เช่น สาเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์
หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
 สาเนาบัตรประชาชน (สาเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2.1.2 นิติบุคคล
 แบบฟอร์ มเสนอเรื่ องเพื่ อพิ จารณาบรรจุ เป็ น วาระการประชุ ม ซึ่ งกรอกรายละเอี ยดถู กต้ อง
ครบถ้วน และลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 หลักฐานการถือหุ้น เช่น สาเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์
หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรือบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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ส าเนาหนั งสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคล ซึ่ งรับรองส าเนาถู กต้ องโดยกรรมการผู้ มี
อานาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (สาเนาหนังสือเดินทางกรณี ผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามใน
แบบฟอร์มข้างต้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน
2.2.1 บุคคลธรรมดา
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1
 ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น
2.2.2 นิติบุคคล
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2
 ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจผูกพันบริษัท
หรือผู้รับมอบอานาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
3.

ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยส่งเอกสาร
ตามข้ อ 2 ถึ ง บริ ษั ท ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 ถึ ง 31 มกราคม 2564
(ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/10 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
นอกจากการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวให้บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่
บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4.

ขั้นตอนการพิจารณา
1)

2)

เลขานุ การบริษั ทจะเป็ น ผู้ ร วบรวมวาระการประชุ มที่ ผู้ ถือหุ้ นเสนอ ตรวจสอบความถู กต้องตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท กาหนด และต้ องไม่ เข้ าข่ า ยข้ อยกเว้ น ตามกฎหมาย ตามรายละเอี ย ดในข้ อ 5
ก่อนนาส่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
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3)

5.

เรื่ อ งที่ ผ่ านความเห็ น ชอบ จากคณะกรรมการบริษั ท บริ ษัท จะบรรจุ เป็ น วาระการประชุ ม
สาหรับการประชุ มผู้ถือหุ้น ที่ บริษัท จะจัด ให้มีขึ้ นในครั้งถัด ไป โดยจะระบุในหนั งสื อนั ด
ประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท (www.onetoonecontacts.com) ว่าวาระดังกล่าว
เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท
 เรื่ อ งที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท บริ ษั ท จะแจ้ ง วาระที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นใน
ครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือไม่
ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้
 ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นสมควรพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัท
จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป
 หากวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับมติจากผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระดังกล่าวเป็นอันตกไป

ข้อยกเว้นตามกฎหมายสาหรับการบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึง
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริง
ในขณะที่นาเสนอในครั้งก่อน
 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2685 1591 หรือ
0 2685 0000 ต่อ 3078
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