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วันที 12 มิถุนายน
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เรื อง

กําหนดสถานทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมทางเว็บไซต์

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ งทีส่งมาด้วย

มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
แพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภายใต้สถานการณ์การ

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครังที /
ซึงประชุม
เมือวันที พฤษภาคม 3 ได้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
แล้ว นัน บริ ษ ัท ขอแจ้ง สถานที จัด ประชุ ม เพิ มเติ ม ณ ห้ อ งประชุ ม ชั น 16 อาคารซอฟต์ แ วร์ ป าร์ ค เลขที 99/20 หมู่
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทังนี เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม บริ ษทั จึ งได้
เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 3 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.onetoonecontacts.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เรื อง “ข้อมูลสําหรับผูถ้ ือหุ ้น” และ “เรื อง
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563” โดยสามารถเข้าชมได้ตงแต่
ั วนั ที 12 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูถ้ ือหุ ้น และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน และเพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้าน
สาธารณสุ ขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข และหน่วยงานอืน ๆ ทีเกี ยวข้อง บริ ษทั ขอให้ทุกท่านปฏิ บตั ิตาม
มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด
เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ งได้แนบมาพร้อมนี รวมถึงได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสนี
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุกญั ญา วนิชจักร์วงศ์)
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

มาตรการ และแนวปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) คํานึงถึงความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุม จึงได้
กําหนดมาตรการ และแนวปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี
1. ขอความร่ วมมื อผูถ้ ื อหุ ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั แทนการเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง เพือเป็ นการ
ป้ องกัน และลดโอกาสเสี ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ือหุ ้น
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยสามารถจัดส่งหนังสื อมอบฉันทะและ
หลักฐานมายัง ส่ วนงานเลขานุ การบริ ษทั บริ ษทั วันทู วนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) เลขที 99/10 หมู่ที 4 อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีอยูใ่ นกลุ่มเสี ยงสู งเข้าร่ วมประชุม เช่น เดินทางกลับ
จากประเทศกลุ่มเสี ยงน้อยกว่า 14 วัน หรื อผูม้ ีไข้หรื อมีอาการเกียวกับทางเดินหายใจ ขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทังนี ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้า
ร่ วมประชุมแทนได้
3. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคําถามล่วงหน้า โดยกรุ ณาส่ งคําถามพร้อมระบุ ชื อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทาง
เว็บไซด์บริ ษทั www.onetoonecontacts.com/forms/stakeholder หรื ออีเมล: CorporateSecretary@oto.samartcorp.com
หรื อส่งมาพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ โดยจัดส่งมาตามทีอยูท่ ีปรากฏตามข้อ 1
4. กรณี ผถู ้ ือหุน้ ทีมีความประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ขอความร่ วมมือให้ผถู ้ ือหุน้ ปฏิบตั ิตามมาตรการ และ
แนวปฏิบตั ิในการดําเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด เพือป้ องกันและลดความเสี ยงของการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี
4.1 บริ ษทั จะจัดให้มีจุดคัดกรองบริ เวณหน้าห้องประชุม โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ในกรณี ทีตรวจพบผูม้ ีอุณหภูมิ
ร่ างกายตังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึนไป หรื อมีอาการเกียวกับทางเดินหายใจ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ผู ้
ถือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีมีความเสี ยงดังกล่าวเข้าร่ วมการประชุม ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ ือ
หุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทนได้ ทังนี การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุด
ตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร
4.2 ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องตอบแบบคัดกรองตามความเป็ นจริ งก่อนเข้าห้องประชุม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ
ไม่อนุญาตให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม หากพบว่าผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ รวมทังบุคคล
ใกล้ชิดมีการเดินทางไปหรื อกลับมาจากต่างประเทศ หรื อมาจากพืนทีทีมีการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 น้อยกว่า 14 วัน หรื อผูท้ ี มี ไข้หรื อมี อาการที อาจสงสัยว่าจะเป็ นไวรั ส COVID- หรื อมี อาการเกี ยวกับ
ทางเดินหายใจ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทนได้
4.3 บริ ษทั จัดทีนังในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอีอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึงทําให้มีจาํ นวนทีนังจํากัดประมาณ
30 ทีนัง บริ ษทั จะระบุเลขทีนังให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทีจุดลงทะเบียน และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมนังตาม
หมายเลขที นังทีกําหนดไว้เท่านัน เพือประโยชน์ในการป้ องกันหรื อติดตามกรณี เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน เมือทีนัง
เต็มแล้ว บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นที มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั
แทนการเข้าร่ วมประชุม
4.4 ในวันประชุมบริ ษทั ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นถามคําถามโดยวิธีเขียนคําถามใส่ กระดาษเท่านัน โดยส่ งทีจุดลงทะเบียนหรื อ
ภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพือลดความเสี ยงจากการแพร่ กระจายของเชือไวรัส
4.5 บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจัดเตรี ยมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาการประชุมและพืนที
จัดการประชุม
4.6 บริ ษทั งดบริ การอาหาร และเครื องดืม เพือป้ องกันความเสี ยงจากการแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019
หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลงต่อไป หรื อมีขอ้ กําหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิมเติมเกียวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษ ัทขอสงวนสิ ทธิ ใ นการแจ้ง เกี ยวกับ การปรั บ เปลี ยนการดํา เนิ น การดัง กล่ า วให้ท่ า นทราบทางเว็บ ไซต์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.onetoonecontacts.com)

