ที่ OTO 024/2562
วันที่ 26 เมษายน 2562
เรื่อง แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2562 เวลา 10:30 น.ถึง เวลา 12:10 น. ณ หองแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติดังนี้
1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติรับรองดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
195,213,216 เสียง คิดเปนรอยละ
100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2561
3. อนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
197,060,176 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
4. อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2561 ใหกับผูถือหุนในอัตรา 0.08 บาทตอหุน โดยบริษัทไดจายเงินปน
ผลระหวางกาลในอัตรา 0.04 บาทตอ หุน โดยจายจากกําไรสุ ท ธิ ใหแก ผูถือหุ น ไปแลวเมื่ อวัน ที่ 6
กันยายน 2561 บริษัทจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา 0.04 บาทตอหุน โดยจายจากกําไรสุทธิ
ทั้งนี้กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และกําหนดจายเงินปนผล
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทไดพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,200,000
บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 5.18 ของกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ าป ข องบริ ษั ท ไว เป น ทุ น สํ า รองตามกฎหมายใน

งบการเงินป 2561 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

197,060,176
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

5. อนุ มั ติ แต งตั้ งกรรมการที่ ครบกํ าหนดออกตามวาระทั้ ง 3 ท าน ได แก นายวิชั ย ศรีข วัญ นางสุ กั ญ ญา
วนิชจักรวงศ และนายศิริชัย รัศมีจันทร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู
ถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
1) นายวิชัย ศรีขวัญ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ประธานกรรมการ / กรรมการอิ ส ระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
197,060,176
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

2) นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ /
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

196,803,314
0
256,862
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.8697
คิดเปนรอยละ 0.0000
คิดเปนรอยละ 0.1303
คิดเปนรอยละ 0.0000

3) นายศิริชัย รัศมีจันทร
กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นดวย
197,048,252 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9939
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง
11,924 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0061
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
6.

อนุ มัติค าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2562 ภายในวงเงิน ไม เกิ น
4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา แบงเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
และคาบําเหน็จ โดยไมมีสิทธิประโยชนอื่นๆ ทั้งนี้กําหนดจายคาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับกรรมการ
ที่เขารวมประชุมเทากับปที่ผานมา ดังนี้

คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
ประธาน
กรรมการ
20,000
10,000
20,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
(2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
7.

197,060,176
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทประจําป 2562 โดยอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,350,000 บาท
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ในกรณีที่ ผูสอบบัญ ชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

197,060,176
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

8. อนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 4 ขอ 13 ขอ 23 และขอ 24 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 60 และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 74/2557 เรื่อง
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

197,060,176
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

