ที่ OTO 006/2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563
เรื่อง

กําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และการจายเงินปนผล

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 ดังนี้
1. อนุ มั ติ จ า ยเงิน ปน ผลสํ า หรับ ผลการดํ า เนิน งานป 2562 ใหก ับ ผู ถ ือ หุ น ในอัต ราหุ น ละ 0.13 บาท อย างไรก็ ตาม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ไดมีมติจายเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตราหุนละ 0.03 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตรา
หุนละ 0.10 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิ และกําไรสะสม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงินปนผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอน
ขึ้นอยูกับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
2. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองแมจิก 3 ชั้น 2
โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 แลว
เห็นวาบันทึกถูกตองตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป 2562
ความเห็น คณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ จารณาผลการดําเนิน งาน และรายงานประจําป 2562 แล ว
เห็นวาถูกตองและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน
ประจําป 2562 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลวเห็นวามีความถูกตอง ครบถวน และ
เป น ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลประจําป 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็ นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2562 ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.13 บาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.03 บาท ใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 บริษัทจะจายเงินปน
ผลงวดสุดทายใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิ และกําไรสะสม ในวันที่ 20
พฤษภาคม 2563 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอน ขึ้นอยูกับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2563 โดยบริษัทไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,900,000 บาท คิดเปนรอยละ
5.12 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณากลั่นกรองตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนแลว เห็ น สมควรเสนอให ที่ ประชุ มผูถือหุ นพิ จารณาอนุมั ติแตงตั้งกรรมการที่ ครบ
กํ า หนดออกจากตํ า แหน ง ตามวาระจํ า นวน 4 ท า น นพ. ระเฑี ย ร ศรี ม งคล นายวั ฒ น ชั ย วิ ไ ลลั ก ษณ
นายธนานันท วิไลลักษณ และนายธีระชัย พงศพนางาม กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย
นพ. ระเฑี ยร ศรีม งคล มี คุ ณ สมบั ติ เป น กรรมการอิ ส ระ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล วว าบุ ค คลดั งกล าว
สามารถให ความเห็ น ไดอ ยางเป น อิส ระและเป น ไปตามหลั กเกณฑ ที่ เกี่ ยวข อง ทั้ งนี้ ก รรมการที่ มีส ว น
เกี่ยวของไมรวมพิจารณาในวาระนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2563
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการได พิ จารณาคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
คาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2563 ภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา แบงเปนคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย และคาบําเหน็จ โดยกําหนดคาเบี้ยประชุมตอครั้งสําหรับ
กรรมการที่เขารวมประชุมเทากับปที่ผานมาดังนี้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไมได
รับคาเบี้ยประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2563
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการได พิ จารณาตามคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการตรวจสอบแล ว
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้ จากบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง

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

ในกรณีที่ผูสอบบัญ ชีดังกลาวขางตน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
2563 จํานวน 1,460,000 บาท (ป 2562 จํานวน 1,350,000 บาท )
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
3.

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record date)
นอกจากนั้น ตามที่ บริษั ทไดเป ดโอกาสให ผูถือ หุน รายยอ ย เสนอเรื่องเพื่ อบรรจุเป น วาระการประชุมตั้งแตวัน ที่
30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายยอยทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการ
ประชุมมายังบริษัท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ)
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

