ประกาศ
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุ ม
สาหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิ ทธิ และควำม
เท่ ำ เที ย มกันของผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก กลุ่ ม เพื่ อส่ ง เสริ ม ตำมหลัก กำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี มี พ้ื นฐำนอยู่บ นคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และควำมโปร่ งใส บริ ษทั จึงเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอระเบียบวำระ เพื่อบรรจุเป็ นวำระในกำร
ประชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมี คุ ณ สมบัติ ที่ เ หมำะสม เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ที่จะจัด
ขึ้นเป็ นประจำทุกปี
บริ ษทั จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถเสนเรื่ องดังกล่ำวให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำ
1.
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเสนอวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการ
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โดยอำจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยเดียว หรื อหลำยรำยรวมกัน โดยถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อย
ละ 5 ของจำนวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
1.2 ถือหุ น้ บริ ษทั ในสัดส่ วนที่กำหนดตำมข้อ 1.1 ต่อเนื่องมำไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และต้องถือหุน้ ในวันที่
เสนอวำระกำรประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคล
2.

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกีย่ วกับการเสนอวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น

2.1

เรื่ องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่บรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอดังมีรำยกำรต่อไปนี้ เป็ นวำระกำรประชุ มสำมัญผู ้
ถือหุน้
(1) เรื่ องที่กำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

2.2

เรื่ องที่ ข ดั กับ กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎ และระเบี ย บต่ ำ งๆ ของหน่ วยงำนข้ำ รำชกำร
หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจริ ยธรรมกำรดำเนินธุ รกิจ
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั อย่ำงชัดเจน
เรื่ องที่เป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริ ษทั เว้นแต่ เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดควำม
เสี ยหำย อย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
เรื่ องที่บริ ษทั ได้พิจำรณำอนุมตั ิ หรื ออยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรของบริ ษทั
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษทั จะดำเนินกำรได้
เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่ขำดคุณสมบัติ หรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกำศ
นี้
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูล หรื อเอกสำรไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วน หรื อบริ ษทั ไม่สำมำรถติดต่อผู ้
ถือหุน้ ได้

ขั้นตอนการเสนอและพิจารณา
(1) ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี คุณสมบัติค รบถ้วนตำมข้อ 1. สำมำรถติ ดต่ อขอรั บ แบบเสนอวำระกำรประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ (แบบฟอร์ม 1) ได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-2254-6604-5 ต่อ 105 หรื อเว็บไซต์
ของบริ ษทั www.vltanker.com หรื ออีเมล์ ir@vltanker.com
(2) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องส่ งต้นฉบับแบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุ ้น (แบบฟอร์ ม 1) ที่ลงลำยมือชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้นที่ตอ้ งกำรเสนอวำระกำรประชุ ม พร้ อมนำส่ ง
เอกสำร หลักฐำนเกี่ยวกับกำรถือหุ น้ และเอกสำร หลักฐำนที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั (ถ้ำมี) ภำยในวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มี
เวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ
(3) ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้น ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 หลำยรำยรวมกันเสนอวำระกำรประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุ ้นต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1.
และต้องกรอกข้อมูลของผูถ้ ือหุ ้น กำรถือหุ ้นให้ครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผูถ้ ือหุ ้นทุกรำย
พร้อมนำส่ งเอกสำร หลักฐำนเกี่ยวกับกำรถือหุ ้น และเอกสำร หลักฐำนที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษทั (ถ้ำมี) ภำยในกำหนดเวลำตำม (2)

(4)

(5)

(6)

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รำยเดียว หรื อหลำยรำยมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. เสนอวำระกำรประชุม
มำกกว่ำหนึ่ งวำระ ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่ำวจะต้องแยกกรอกรำยละเอียดของแต่ละวำระ (1 วำระต่อ 1
แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ )
ให้เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำ และรวบรวมวำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ หำรพิจำรณำก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ หำร
และคณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำเฉพำะแบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นที่ถูกต้อง
และมีเอกสำรครบถ้วนเท่ำนั้น
เรื่ องที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมในหนังสื อ
เชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั และสำหรับเรื่ องที่ไม่
ผ่ำนควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทรำบโดยเร็ ว พร้ อมทั้ง
ชี้ แจงเหตุ ผ ลผ่ ำ นช่ อ งทำงของตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท
www.vltanker.com และ อำจแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันประชุม

3.

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกีย่ วกับการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ

3.1

คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการบริษัท
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม ดังนี้
(1) บรรลุนิติภำวะ และเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนิน
ธุ รกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏิบตั ิหน้ำที่แก่บริ ษทั ได้
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดย
ทุจริ ต
(4) ไม่เคยถู กลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กำร หรื อหน่ วยงำนของรั ฐฐำน
ทุจริ ตต่อหน้ำที่
(5) ไม่อยู่ระหว่ำงกำรถู กกล่ ำวโทษ หรื อถูกดำเนิ นคดี หรื อต้องคำพิพำกษำ หรื อถูกเปรี ยบเทียบ
ปรับตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุ รกิ จ
เงิ นทุ น ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ และธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เ อร์ กฎหมำยว่ำ ด้วยกำรธนำคำรพำณิ ช ย์
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชี วิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
ธุ รกิจกำรเงินในทำนองเดียวกัน ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยไทยห รื อกฎหมำยต่ำงประเทศ โดย

(6)

(7)

(8)

(9)

3.2

หน่ วยงำนที่ มีอำนำจตำมกฎหมำยนั้น ทั้งนี้ ในควำมผิดเกี่ ยวกับกำรกระทำอันไม่เป็ นธรรม
เกี่ยวกับกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ หรื อกำรบริ หำรงำนที่มีลกั ษณะเป็ นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อ
ทุ จ ริ ต ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งกำรถู ก กล่ ำ วโทษ หรื อ ถู ก ด ำเนิ น คดี หรื อ ต้อ งค ำพิ พ ำกษำ หรื อ ถู ก
เปรี ยบเที ยบปรั บตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น ไม่ว่ำจะเป็ น
กฎหมำยไทยหรื อกฎหมำยต่ำงประเทศ โดยหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยนั้น
ในกรณี ที่เคย หรื ออยูร่ ะหว่ำงกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จดทะเบียนใดๆ
ต้องไม่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แสดงว่ำ มี เจตนำอำพรำงฐำนะทำงกำรเงิ น หรื อผลกำรดำเนิ นงำนที่
แท้จริ งของบริ ษทั จดทะเบี ย นนั้นๆ หรื อของบริ ษทั ที่ เคยเสนอขำยหลัก ทรั พย์ต่อประชำชน
หรื อไม่ เ คยแสดงข้อ ควำมอัน เป็ นเท็ จ ในสำระส ำคัญ หรื อปกปิ ดข้อ ควำมจริ งอัน เป็ น
สำระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสำรใดๆ ที่ ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชำชน หรื อต้องยื่ นต่ อ
สำนักงำน กลต. หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่เคย หรื ออยู่ระหว่ำงกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั ใดๆ ต้องไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงว่ำมีกำรละเลยกำรทำหน้ำที่ตำมสมควร ในกำรตรวจสอบดู แลมิให้บริ ษทั
นั้นๆ ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งประกอบกิ จกำรอันมีสภำพอย่ำงเดี ยวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิ จกำรของ
บริ ษทั หรื อ เข้ำเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อกรรมกำรในนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ น กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ไม่ เ ป็ นบุ ค คลต้อ งห้ ำ มตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ รวมถึ ง
ประกำศ คำสัง่ ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิม่ เติมของกรรมการบริษัททีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ
กรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นกรรมกำรอิสระ นอกจำกต้องมีคุณสมบัติตำมข้อ 3.1 แล้ว กรรมกำรอิสระต้อง
เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุ ้น
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระนั้นๆ ด้วย

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือน
ประจำ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุม ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับ
เดี ยวกัน หรื อผูถ้ ือหุ ้น รำยใหญ่ หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่ น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมตั ิให้ดำรงตำแหน่ง
ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะ
ที่ เป็ น บิ ดำ มำรดำ คู่ ส มรส พี่ น้อง และบุ ตร รวมทั้ง คู่ ส มรสของบุ ตร ของกรรมกำรรำยอื่น
ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำร หรื อมีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ
อย่ ำ งอิ ส ระ รวมทั้ง ไม่ เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย หรื อผู ้มี อ ำนำจควบคุ ม ของผู ้มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี ลกั ษณะดังกล่ ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่ อนวันที่ จะได้รับอนุ มตั ิ ให้ดำรงตำแหน่ ง ทั้งนี้ ควำมสัมพันธ์ ทำงธุ รกิ จตำมที่ กล่ ำวข้ำงต้น
รวมถึ งกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ ก ระทำเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จกำร กำรเช่ ำหรื อให้ เช่ ำ
อสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรับควำมช่วยเหลื อทำง
กำรเงิน ด้วยกำรรับหรื อให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรั พย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึ ง
พฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำย
หนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่ มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษ ทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้ นไป
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ ำ กว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ใน
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ ดงั กล่ำว ให้นบั รวมภำระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่
หรื อ ผูม้ ี อำนำจควบคุ ม ของบริ ษ ทั และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี นัย หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุ ม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมตั ิให้ดำรงตำแหน่ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย
หรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่

(7)
(8)

(9)

3.4

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่
มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมตั ิให้ดำรงตำแหน่ง
ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำย
ใหญ่ หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อ
บริ ษัท ย่ อ ย หรื อไม่ เ ป็ นหุ ้ น ส่ ว นที่ มี นั ย ในห้ ำ งหุ ้ น ส่ ว น หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มี ส่ ว นร่ ว ม
บริ หำรงำน ลู กจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้รับเงิ นเดื อนประจำ หรื อถื อหุ ้นเกิ นกว่ำร้ อยละ 1
ของจำนวนหุ ้นที่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ทั อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จกำรที่ มี สภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีมีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั

ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. สำมำรถติ ดต่อขอรั บแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเป็ น
กรรมกำร (แบบฟอร์ม 2) ได้ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-2254-6604-5 ต่อ 105 หรื อเว็บไซต์ ของ
บริ ษทั www.vltanker.com หรื ออีเมล์ ir@vltanker.com
(2) ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องส่ งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
(แบบฟอร์ ม 2) ที่ลงลำยมือชื่ อของผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งกำรเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร พร้อม
นำส่ ง เอกสำร หลัก ฐำนเกี่ ย วกับ กำรถื อหุ ้น และเอกสำร หลัก ฐำนที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ กำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แก่ แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำร
เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมกำร (แบบฟอร์ ม 3) และเอกสำรประกอบกำรพิ จ ำรณำด้ำ นคุ ณ สมบัติ
กรรมกำร อำทิเช่น ประวัติกำรศึกษำ กำรทำงำนของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่ อ (ถ้ำมี) ภำยใน
วันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ
(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหลำยรำยรวมกันเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร ผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. และต้องกรอกข้อมูลของผูถ้ ือหุ ้น กำรถือหุ ้นให้ครบถ้วน และลง
ลำยมือชื่ อของผูถ้ ือหุ ้นทุกรำย พร้อมนำส่ งเอกสำร หลักฐำนเกี่ ยวกับกำรถื อหุ ้น และเอกสำร
หลัก ฐำนที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ กำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ตำมข้อ (2) ภำยใน
กำหนดเวลำตำม (2)

(4)

(5)

(6)

4.

ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรำยเดียว หรื อหลำยรำยมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1. เสนอชื่ อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมกำรมำกกว่ำหนึ่ งท่ำน ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่ำวจะต้องแยกกรอกรำยละเอียดชื่ อบุคคลเพื่ อ
เป็ นกรรมกำร (1 คนต่อ 1 แบบเสนอชื่อบุคคล)
ให้เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำ และรวบรวมรำยชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำก่ อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริ ษทั จะพิจำรณำ
เฉพำะแบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ นกรรมกำรที่ ถู ก ต้อ ง และมี เ อกสำรครบถ้ ว นเท่ ำ นั้น
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำคุ ณสมบัติของบุคคลที่ ได้รับ
กำรเสนอชื่ อเพื่อเป็ นกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุ มตั ิต่อไป ทั้งนี้
คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
บุคคลผ่ำนควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั จะถูกเสนอชื่ อให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
พิจำรณำแต่งตั้งต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผำ่ นควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั
จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบโดยเร็ ว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
ช่ องทางในการเสนอและการส่ งคาถามล่วงหน้ า
1. โทรสำร หมำยเลข (662) 254 8749 หรื อ E-mail: ir@vltanker.com (ไม่เป็ นทำงกำร) และต้อง
นำส่ งต้นฉบับจริ งให้บริ ษทั ทำงไปรษณี ย ์ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563
2. ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึง
ส่ วนงำนเลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
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