ที OTO 017/2562
วันที 5 มีนาคม 2562
เรื อง

กําหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/ 62 ซึ งประชุม
เมือวันที 5 มีนาคม 2562 ดังนี
1. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที 26 เมษายน
เวลา 10.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชัน
2 โรงแรมมิ ราเคิ ลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที ถนนวิภาวดี รังสิ ต หลักสี ดอนเมื อง กรุ งเทพฯ 10210 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561
แล้วเห็ นว่าบันทึ กถูกต้องตรงตามมติ ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เห็ นสมควร
เสนอที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรั บรองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2561
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี 2561แล้ว
เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงาน
ผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี 2561 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงิ นสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึ งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็ นว่ามี ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับ
ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.04 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ไปแล้ว เมื อวัน ที 6 กัน ยายน 1 บริ ษ ัทจะจ่ ายเงิ นปั นผลส่ วนที เหลื อ

จํานวน .04 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายจากกําไรสุ ทธิ กําหนดจ่ายเงิ นปั นผล ใน
วันที 22 พฤษภาคม 2562 ทังนี ขึนอยูก่ บั การอนุมตั ิของทีประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น โดยบริ ษทั ได้จดั สรรเงิ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,200,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 5.18 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของบริ ษทั ไว้เป็ นทุ นสํารอง
ตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง
กรรมการที ครบกํา หนดออกจากตํา แหน่ ง ตามวาระจํา นวน 3 ท่ า น คื อ
ั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ และนายศิริชยั รัศมีจนั ทร์ กลับ
นายวิชยั ศรี ขวัญ นางสุ กญ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง ทังนี กรรมการทีมีส่วนเกียวข้องไม่
ร่ วมพิจารณาในวาระนี
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 62
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ าตอบแทนแล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 62 ภายใน
วงเงิ น ไม่ เกิ น 4,000,000 บาท เท่ า กับ ปี ที ผ่ า นมา แบ่ ง เป็ นค่ า เบี ยประชุ ม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบําเหน็จ โดยกําหนดค่าเบีย
ประชุมต่อครังสําหรับกรรมการทีเข้าร่ วมประชุมเท่ากับปี ทีผ่านมาดังนี
ค่าเบียประชุม (บาทต่อครัง)
ประธาน กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
20,000
10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
15,000
10,000
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
15,000
10,000
ทั งนี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และ
คณะกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน ไม่ได้รับค่าเบียประชุม
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีคน
ใดคนหนึงต่อไปนี จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี
2562

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4604 และ/หรื อ
2. นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดาํ รง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5906
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้บริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทํา
หน้าทีตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนดค่า
สอบบัญชีประจําปี 2562 จํานวน 1,350,000 บาท (ปี 2561 จํานวน 1,200,000
บาท)
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ข้อ ข้อ ข้อ และข้อ เพือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 และประกาศ
คณ ะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที 74/2557 เรื องการประชุ ม ผ่ า น สื อ
อิเล็กทรอนิกส์
วาระที 9 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)
2. กําหนดวันที 20 มีนาคม 2562 เป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้น (Record date) เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
และสิ ทธิในการรับเงินปั นผล ทังนีสิ ทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน ขึนอยูก่ บั การอนุมตั ิของ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562
นอกจากนัน ตามทีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อย เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม ตังแต่วนั ที
28 กันยายน
ถึงวันที มกราคม
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยท่านใดเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมมายังบริ ษทั
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์)
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

