ที OTO 044/2561
วันที 6 ธันวาคม 61
เรื อง

แจ้งแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล และรายการทีเกียวโยงกัน (แก้ไข)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที /
วันที ธันวาคม
ดังนี

ซึงประชุมเมือ

1. อนุมตั ิแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นดังนี
“บริ ษทั มี นโยบายจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษ ัท
หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการ
จ่ ายเงิ น ปั น ผลดังกล่ าวจะขึ นอยู่กับ แผนการลงทุ น และการขยายธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท รวมทังความจําเป็ น และความ
เหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
อนึง การพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรทีเกิดจากการจําหน่ายเงินลงทุนหรื อทรัพย์สินถาวรทีเกิดขึนใน
บริ ษทั หรื อในบริ ษทั ย่อยให้ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั ว่าจะจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่
เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั รวมทังความจําเป็ น และความเหมาะสม
อืนๆ ในอนาคต
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยให้ยดึ ถือ และปฏิบตั ิตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริ ษทั ”
2. อนุมตั ิการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันในการทําสัญญาว่าจ้างการให้บริ การด้านบริ หารและการจัดการ กับบมจ.
สามารถคอร์ปอเรชัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
วันเดือนปี ทีเกิดรายการ

มกราคม

คู่สญ
ั ญา ผูว้ า่ จ้าง
ผูร้ ับจ้าง

บมจ. วันทูวนั คอนแทคส์
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน

ลักษณะความสัมพันธ์และ
ส่วนได้เสี ยของผูท้ ีเกียวโยงกัน

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน (“SAMART”) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของ
บมจ. วัน ทู ว นั คอนแทคส์ (“OTO”) ถื อ หุ ้ น คิ ด เป็ นสัด ส่ วนร้ อ ยละ .
ณ วันที 0 พฤศจิกายน
มีกรรมการร่ วมกันคือ นายเจริ ญรัฐ วิไลลักษณ์
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และ นายศิริชยั รัศมีจนั ทร์

ลักษณะโดยทัวไปของรายการ

รายการเกี ยวกับ ทรั พ ย์สิ น และบริ ก ารอื น กับ บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน ได้แ ก่
สัญ ญาว่าจ้างการให้บ ริ การด้านบริ ห ารและการจัด การ ซึ งครอบคลุ ม การ
กํา หนดกลยุ ท ธ์ การเป็ นที ปรึ กษาด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี การวางแผน
งบประมาณ รวมถึงการบริ การด้านกฎหมาย และนิ ติกรรมสัญญา และการ
บริ หารงานด้านทรัพยากรบุคคล และธุรการสํานักงาน โดยทําสัญญา ปี เริ ม
วันที มกราคม
ถึง วันที ธันวาคม
ค่าตอบแทน , บาท
(สี แสนบาท) ต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวคํานวณจากประมาณการชัวโมง
การใช้บริ การ โดยมีอตั ราใกล้เคียงอัตราตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
ทังนีกรรมการทีเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันไม่มีสิทธิในการออกเสี ยง

สรุ ปขนาดของรายการ

มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา ปี รวม , 00,000 บาท (สี ล้านแปดแสนบาท)
หรื อคิดเป็ นร้อยละ . ของมูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ตามงบการเงิ น
ณ วันที กันยายน
ซึ งจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์)
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

