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บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกัด (มหำชน) 

The One Enterprise Public Company Limited 
ทะเบียนเลขที ่/ Registration No. 0107564000146 

 
       วนัท่ี  28 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง   :  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

เรียน   :  ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   : 

1) วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

2) สรุปขอ้มลูทางการเงินจากรายงานประจ าปี 2564 

3) ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระและนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท (3.1 - 3.6) 

4) ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ) 

5) ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

6) หลกัฐานในการแสดงสิทธิยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) วิธีการมอบฉนัทะ การเขา้
ประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 

7) ผงัขัน้ตอนการยืนยนัตวัตน เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

8) แบบฟอรม์ส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

9) การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้และแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

10) หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง
ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พรอ้มซอง ปณ.กรณีส่งเอกสารการมอบ
ฉนัทะกลบัทางไปรษณีย ์(ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข) 

11) แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

▪ แบบแจง้การประชมุที่มีคิวอารโ์คด้ (“QR Code”) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชมุ 

ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยไดข้ยาย
ขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกวา้งในหลายพืน้ที่ โดยที่ภาครัฐไดข้อความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัด
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้ง  อาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับส าหรับการประชุมออนไลนเ์พื่อ 
ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ไดต้ิดตามสถานการณด์งักล่าวอย่างใกลช้ิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ รวมถึง ผูท้ี่มีส่วนร่วมในการจดัประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพรอ้มที่จะปฏิบัติตามมาตรการ                
ต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเครง่ครดั เพื่อป้องกนัและลดการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ดงักล่าวนัน้ 
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ดงันัน้คณะกรรมการของ บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงมีมติใหเ้รียกประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นประจ ำปี 2565 (“ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ”) ในวันพฤหัสบดีที ่28 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting / E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี ้

วำระที ่1  รับทรำบกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 และรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2564 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และเสนอรายงานประจ าปี 2564 
ของบรษิัทฯ ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ รบัทราบ 
 

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่                 
31 ธันวำคม 2564 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะ
การเงิน) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งไดผ่้านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตแลว้ 

 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงนิก ำไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร:   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ จดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 โดยก าไรสุทธิมีจ านวน 127,128,167 บาท จึงคิดเป็นจ านวนเงินที่ส  ารองตามกฎหมายไว้ทั้งสิน้ 
6,356,408 บาท ทั้งนี ้เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

 
วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัรา 0.069 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 2,381,250,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผล
ทัง้สิน้ 164,306,250 บาท หรือเป็นรอ้ยละ 88.65 ของก าไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 (Record Date) 
ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565  

ทั้งนี ้เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.069 บาทต่อหุน้ จะจ่ายจากก าไรสะสมตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการปี 2564 ซึ่งเป็นก าไรจากเงินปันผลจากบรษิัทย่อย แบ่งเป็น 1) เงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.025 บาท จ่ายจาก
ก าไรจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่ผ่านการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะ
ไดร้บัสิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร และ 2) เงินปันผลอตัราหุน้
ละ 0.044 บาท จ่ายจากก าไรจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย ที่ไม่ไดผ่้านการเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากการประกอบ
กิจการ เนื่องจากใชสิ้ทธิขาดทุนสุทธิที่มีสิทธิน ามาหักตามกฎหมาย ส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัสิทธิ
เครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรษัฎากร 
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วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2565 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร: (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและพิจารณาในวาระนี)้ ไดม้ีการพิจารณา
กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน            
จึงมีมติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน  5  ท่าน  ไดแ้ก่  (1)  นายตนุพล วิรุฬหการุญ (2) นายปิยะ ซอโสตถิกุล (3) นายระฟ้า ด ารงชัยธรรม                      
(4)  นายสมบรูณ ์กิติญาณทรพัย ์และ (5) นางดวงมณี สขุมุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
(ประวตัิของบคุคลทัง้ 5 ท่านและนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3.1 - 3.6) 

 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรับปี 2565 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ไม่เกิน 15,880,000 บาท 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้ (ตามการเขา้ร่วมประชุมจริงต่อครัง้) และบ าเหน็จประจ าปี 
ตามหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดที่ก าหนดไว ้
 

วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2565 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด (“อีวำย”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2565  โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ             
งบการเงินของบริษัทฯ ไดแ้ก่ (1) นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4501  หรือ (2) นายกฤษดา 
เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4958  หรือ (3) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5238 พรอ้ม
ทัง้เสนอใหพ้ิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี
ที่ผ่านมา 

 
วำระที ่8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 105 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ 
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดว่าผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ไดร้วมถึงเพื่อเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้
ที่อาจมีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม (ถา้มี) จึงเห็นสมควรบรรจวุาระนีไ้วใ้นหนงัสือนดัประชมุ 
อย่างไรก็ตาม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทนุไทย ไม่แนะน าใหม้ีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือนดัประชมุใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิหรือ
ลงมติ 

 ทั้งนี ้ บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่   
14  มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามวนั และเวลา ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกนั 
โดยบรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ระบบการประชมุ E-AGM เพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. 
ของวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 



  

 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565       หนา้ 4/4        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

 บรษิัท ฯ ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศกึษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน รวมถึง ส่งแบบแจง้ความ
ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11) พรอ้มจดัเตรียมเอกสาร
เพื่อยืนยันตวัตนก่อนประชุมฯ  เพื่อรบัลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมฯ และคู่มือการใชง้านระบบประชุม E-AGM ตลอดจนศึกษาวิธีการออก
เสียงลงคะแนน และขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุฯ ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) และส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7)  

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้ โปรดกรอก
รายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือแบบ ข  แบบใดแบบหน่ึง (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10)  ใหค้รบถว้นสมบรูณ ์ส่วน 
ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ซึ่งแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ
แบบ ข หรือแบบ ค (คสัโตเดียน) แบบใดแบบหน่ึง (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10) พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  

ทัง้นี ้กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท ฯ ท่านใดท่านหนึ่ง (ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 4) เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้และโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 10)) พรอ้มแนบเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งกับการมอบฉันทะ โดยน าใส่ซองตอบรบัซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ไม่ต้องติดแสตมป์) ทั้งนี ้ ขอให้เอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัทฯ ภายในวันที่                       
25 เมษายน 2565 (โปรดศึกษำรำยละเอียดหลักฐำนในกำรแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์              
(E-AGM) วิธีกำรมอบฉันทะ กำรเข้ำประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน ตำมสิ่งทีส่่งมำด้วย 6) 

นอกจากนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชุม รวมทัง้ เป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเต็มที่ 
หากท่านมีค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงในแต่ละวาระ ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยส่งถึงเลขานุการบรษิัท 
ทางอีเมล: cs@onee.one ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8) 

อนึ่ง เพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทฯ ไดม้ีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ฉบับนี ้  แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมในครั้งนี ้ รวมทั้ง  การ                       
ดาวน์โหลดเอกสารไว้ที่เว็บไซตบ์ริษัท ที่ www.theoneenterprise.com ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่                    
28 มีนาคม 2565 เป็นตน้ไป ส าหรบัรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซตบ์ริษัทฯ ล่วงหนา้
ก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 21 วนั 

 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายไพบลูย ์ด ารงชยัธรรม) 
ประธานกรรมการบรษิัท 

โดยมติคณะกรรมการบรษิัท 

 
 

ติดต่อเรื่องการประชมุผูถื้อหุน้ไดท่ี้ : เลขานกุารบริษัท  
โทรศพัท ์ : (+662) 669 9712  E-mail: cs@onee.one  
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