หนังสือเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (VL)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องฟอร์จนู แพลตติ นัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เปิ ดรับลงทะเบียน 08.00 น.

ข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2564
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทั มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ และ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม จึงขอสนับสนุ นให้ผู้ถือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามของท่านแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ ถอื หุน้ สามารถกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ
และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ มายังฝ่ ายเลขานุการบริษทั บริษทั วี.แอล. เอ็น
เตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564
 บริษทั จะจัดตัง้ จุดคัดกรองผูท้ จ่ี ะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม กรณีทต่ี รวจพบผูท้ ม่ี อี าการเสีย่ ง บริษทั
ขอสงวนสิท ธิไม่อ นุ ญาตให้ผู้ ท่ีมีค วามเสี่ยงเข้า ไปในพื้น ที่จดั ประชุม และผู้ เ ข้า ร่วมประชุมทุกท่ านจะต้องสวม
หน้ากากอนามัยทีน่ ามาเองตลอดเวลาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
 บริษทั จะจัดทีน่ งในห้
ั ่ องประชุมโดยเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม จึงสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม ได้ประมาณ 50 ทีน่ งั ่ หากทีน่ งเต็
ั ่ มแล้ว บริษทั ขอความร่วมมือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ ของบริษทั เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 หากสถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลงหรือมีขอ้ กาหนดจากหน่ วยงานราชการเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดประชุม ผูถ้ อื หุน้
บริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั www.vltanker.com ต่อไป
 ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1 One Report)
ผ่าน QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ท่ี www.vltanker.com > นัก
ลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสาหรับผูถ้ อื หุน้ > ประชุมผูถ้ อื หุน้
 ผู้ถือหุ้นที่มคี วามประสงค์ขอรับรายงานแบบรูปเล่ม (แบบ 56-1 One Report 2563 จานวน 1 เล่ม กรุณาระบุว่า
ต้องการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้แจ้งล่วงหน้าด้วยตนเองมายังบริษทั ทาง www.vltanker.com หรือ email: ir@vltanker.com หรือ โทร 02-254-6604-5 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 โดยผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ จ้งความประสงค์
สามารถมารับได้ดว้ ยตนเอง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

ที่ประชุมเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

งดแจกของที่ระลึก และเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749
41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

31 มีนาคม 2564
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
ท่านผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (เอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระที่ 1) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
3. ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระที่ 5)
4. คานิยามกรรมการอิสระของบริษทั ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
5. ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
6. รายละเอียดเบือ้ งต้นใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (VL-W1), แบบรายงาน
การเพิม่ ทุน (F 53-4), สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8-10)
7. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
8. ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ในรูปแบบคิว
อาร์โค้ด
10. แผนทีข่ องสถานทีป่ ระชุม ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติให้เรียกประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตติ นัม ชัน้ 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดำภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400 และได้กำหนด
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนำคม 2564
สาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 บริษทั ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ น
กรรมการบริษัทตัง้ แต่ วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกาหนดเวลาแล้วปรากฎว่าไม่มีการ
เสนอระเบียบวาระใด และไม่มกี ารเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการมายังบริษทั ดังนัน้ บริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตาม
มติคณะกรรมการบริษทั ดังนี้

วำระที่ 1

พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
บริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และ
ส่งให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้จดั ส่งล่วงหน้าให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ ตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 1
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้นที่ซ่งึ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วำระที่ 2

พิ จำรณำรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั สำหรับปี 2563 และแผนงำนปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
บริษัท ได้สรุ ป ผลการด าเนิ น งานที่ผ่ า นมาและการเปลี่ย นแปลงที่ส าคัญ ซึ่งเกิด ขึ้น ในรอบปี 2563 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์
โค้ด ที่จดั ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 ทัง้ นี้ แผนงาน
ประจาปี 2564 จะนาเสนอในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจาปี 2563 และ
แผนงานประจาปี 2564 ซึง่ จะนาเสนอในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
กำรลงมติ :
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วำระที่ 3

พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นของบริษทั และรำยงำนผูส้ อบบัญชี สำหรับปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 59 และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 112 ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วัน
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
บริษทั ได้จดั ทางบการเงินประจาปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบ
บัญ ชีของบริษัท และผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ทีไ่ ด้จดั ส่งล่วงหน้าให้ผถู้ ือหุ้น
แล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้

รำยกำร
สินทรัพย์
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

ปี 2562
ล้ำนบำท
1,967.45
1,182.08
713.07
80.76
0.11

ปี 2563
ล้ำนบำท
1,763.67
927.07
655.40
84.40
0.11

เพิ่ ม/(ลด)
ล้ำนบำท
(203.78)

ร้อยละ
(10.36)

(255.01)
(57.67)

(21.57)
(8.09)

3.64
-

4.50
-

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินสาหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
และสอบทานแล้ว เห็น ว่ างบการเงิน ของบริษัท สาหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 มีค วามถู ก ต้อ งใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ฎหมายกาหนด มีความครบถ้วนและการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิ จำรณำอนุ มตั ิ กำรจ่ำยเงิ นปั นผล และตัง้ สำรองตำมกฎหมำยสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนของบรัท
สำหรับปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 115 ซึง่
กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่
ให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกาหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารอง
นี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้
ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40% ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและ
เงินทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามที่กฎหมายกาหนด โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจาปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินจานวน
84,400,946.71 บาท ดังนัน้ บริษทั จึงจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 4,230,000 บาท ซึง่
คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินสาหรับปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และบริษัท
เห็นสมควรจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 56,000,000
บาท ซึ่งคิดเป็ นอัต ราส่วนร้อยละ 66 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน ของบริษัท ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษทั

บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว จานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02
บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 16,000,000 บาท ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2563 โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
(BOI) ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบั เงินปั นผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย ดังนัน้ ผูไ้ ด้รบั เงิน
ปั นผลไม่ได้รบั เครดิตภาษี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี 2563 ดังนี้
(1) จัดสรรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นเงินจานวน 4,230,000 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิของงบการเงินสาหรับปี 2563
(2) จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 56,000,000 บาท
โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของกิจการที่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทัง้ นี้
บริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วจานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563ในอัตราหุน้ ละ 0.02
บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 16,000,000 บาท ดังนัน้ จะยังคงเหลือเงินปั นผลสาหรับ ครัง้ นี้ทจ่ี ะจ่ายใน
อัตราหุน้ ละ 0.05 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 40,000,000 บาท
ในการนี้บริษัทกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date)
และจ่ายปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทัง้ นี้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวของบริษทั ยังมีความไม่แน่ นอน เนื่องจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 5

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจำปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ.
2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่ง กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัต รา
เพื่อให้ท่ีป ระชุม ผู้ถือหุ้น สามัญ ประจาปี เลือกตัง้ กรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ งอาจได้รบั
เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 มีกรรมการครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์
ประธานกรรมการ
(2) นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
กรรมการ
(3) นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการอิสระ
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 4

พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการ
คัดเลือกแต่อย่างใด
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทีค่ รบกาหนดออก
ตามวาระด้า นคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ ทัก ษะ ความรู้ค วามสามารถ ตลอดจนคุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นควร
ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทัง้ ทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษั ทและ
กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ บัง คับ บริษั ท กฎบัต ร และข้อ ก าหนดของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้เป็ น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้อย่างเป็ นอิสระ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
รวมทัง้ การดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็ นการแข่งขัน จึงมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 3 ท่าน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้
(1) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์
ประธานกรรมการ
(2) นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
กรรมการ
(3) นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการอิสระ
ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 3 และสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสีย งข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 6

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ.
2535 (รวมที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่งกาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงิน
รางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ กาหนด ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรือ
จะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดย
คานึงถึงความเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ เปรียบเทียบกับบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในธุรกิจ
เดีย วกัน และมีข นาดใกล้เคีย งกัน จึงเห็น ควรเสนอให้ค ณะกรรมการบริษัท เสนอที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
และกรรมกำรชุดย่อย
ค่าตอบแทนรวม

ปี 2563
จำนวนค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรและกรรมกำรชุด
ย่อย (บำท)

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
จำนวนค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรและกรรมกำรชุด
ย่อย (บำท)

ไม่เกิน 1,400,000

ไม่เกิน 1,400,000

รายละเอียดค่าเบีย้ ประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ตำแหน่ ง

BOD

AC

ประธานกรรมการบริษทั
30,000
กรรมการบริษทั
12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
กรรมการตรวจสอบ
12,000
ประธานคณะกรรมการย่อย
ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

RA / NRC /
CG&CSR

AGM / EGM
30,000
12,000

5,000

การจ่ายเงินบาเหน็จให้กบั กรรมการ
กาหนดให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้กบั กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครัง้ เดียวต่อปี ใน
วงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจานวนเงินบาเหน็จทีก่ รรมการแต่ละรายจะได้รบั
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ในรูปเบีย้ ประชุม ในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้านบาท และค่าตอบแทน
ในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครัง้ เดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และ
มอบอานาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห ารเป็ น ผู้พิจารณาจัด สรรจานวนเงิน
บาเหน็จทีก่ รรมการแต่ละรายจะได้รบั
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งมา
ประชุม

วำระที่ 7

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 63 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชน จากัด พ.ศ.
2535 (รวมที่มีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) ซึ่ง ก าหนดให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจ าปี แ ต่ ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีแ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี และมาตรา 121 ซึง่ กาหนดว่า ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่ เป็ นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่ งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกาหนดให้
บริษทั จดทะเบียนมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั หิ น้าทีส่ อบทาน หรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จะแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายทีพ่ น้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบ
ปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันนับแต่วนั ทีพ่ น้ จากการปฏิบตั หิ น้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเหมาะสมผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็ น
อิสระของผู้สอบบัญ ชี ทัก ษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ ในการตรวจสอบอันเป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจทีจ่ ะได้รบั และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ น สานักงานสอบ
บัญชีของบริษทั และแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2564 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
(2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์
(3) นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร
(4) นางสาวโชติมา กิจศิรกร
(5) นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินขอบริษทั ข้อมูลเกีย่ วกับประวัติ
และประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,000,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ทัง้ นี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด และผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่งตัง้ ทัง้ 5 ท่านเป็ นผู้สอบบัญชีท่สี านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
และไม่ได้เป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัท จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญ ชีจ ากบริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ จ ากัด ดังมีรายชื่อ ที่ระบุ ข้างล่ างนี้ เป็ น ผู้สอบบัญ ชีข องบริษัท
ประจาปี 2564 เป็ นปี ท่ี 2 พร้อมอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,000,000 บาท ซึง่ เท่ากับ
ปี 2563 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา มีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
(2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์
(3) นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร
(4) นางสาวโชติมา กิจศิรกร
(5) นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134

กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 8

พิ จำรณำอนุ ม ตั ิ กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ (Warrant) ที่ จะซื้ อหุ้น สำมัญ ของบริ ษัท
ให้แก่ผถู้ ือหุ้นรำยเดิ มตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เนื่องจากบริษทั มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อขยายการลงทุนสาหรับซือ้ เรือขนส่งสินค้า และใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดยการออกใบสาคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น สามัญ ของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“VL-W1”) ในจานวนไม่เกิน 400,000,000 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ตามสัด ส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering) โดยไม่ คิดมู ลค่า ในอัตราส่ว น 2 หุ้น เดิมต่ อ 1 หน่ ว ย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 (กรณีมเี ศษให้ปัดทิง้ ทัง้ จานวน) ใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 มีอายุ 2 ปี นับตัง้ แต่
วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยราคาใช้สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหุน้ ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
นอกจากนี้ มีมติอนุมตั กิ าหนดให้วนั ที่ 11 มีนาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (VL-W1) อย่างไรก็ดี การออกใบสาคัญแสดงสิท ธิทจ่ี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอานาจในการ (ก) กาหนดและ/หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ซึง่ รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับการออก
และเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือ หน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เข้าทาและลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง (ค) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกีย่ วข้องกับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น
สามัญ ของบริษัท (VL-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (ง) ดาเนินการใด ๆ ตามที่
จาเป็ นและสมควรเกีย่ วเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ในครัง้ นี้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

วำระที่ 9

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริษทั และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
สืบเนื่องจากบริษทั มีความประสงค์จะออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัด ส่วนการถือหุ้น ในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัท จะต้องเพิ่มทุน จดทะเบียนจานวน
200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน จานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (VL-W1) มีวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6
นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

600,000,000
1,200,000,000
0.50

บาท (หกร้อยล้านบาท)
หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุน้ )
บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,200,000,000
-

หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยล้านหุน้ )
หุน้ (-)

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็น สมควรอนุ ม ัติก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบีย นของบริษัท จ านวน 200,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบีย นเดิม
400,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
400,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
ตามรายละเอียดข้างต้น
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
วำระที่ 10 พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
สืบ เนื่องจากบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจานวน 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุ น
จานวน 400,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (VL-W1) ซึง่ ออกให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายเดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ตามวาระที่ 8 ข้างต้น ในกรณีทม่ี หี ุน้ ดังกล่าวเหลือจากการไม่ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษทั
จะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาลดทุนต่อไป ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 400,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (VL-W1)
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 11 พิ จำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 105 ซึง่
กาหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
นอกจากนี้ วาระนี้กาหนดขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั (ถ้า
มี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษทั ชีแ้ จงตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็น สมควรบรรจุ ว าระนี้ เ พื่ อ เปิ ดโอกาสแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ป ระสงค์ จ ะเสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่อ งอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/
หรือคณะกรรมการบริษทั ตอบข้อซักถาม หรือชีแ้ จงผูถ้ อื หุน้
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2564 บริษทั ใคร่ขอความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะกรุณา
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีร่ ะบุเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ แี ถบบาร์โค้ด
(BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 11 พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีใ่ น
วันประชุม
หากผู้ถอื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตวั เอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท
เสนอให้เป็ น ผู้รบั มอบฉัน ทะปรากฏตามสิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 8 เข้าร่ว มประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนได้ ซึ่งสามารถ
ดาว์นโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.vltanker.com สาหรับข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีคาถามทีต่ ้องการให้บริษทั ชีแ้ จงในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระการประชุมทีน่ าเสนอในครัง้
นี้ กรุณาส่งคาถามมายังเลขานุ การบริษัท ล่วงหน้ ำก่ อนวัน ประชุมอย่ำงน้ อย 2 สัปดำห์ ซึ่งท่านสามารถดาว์นโหลด
แบบฟอร์มการส่งคาถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งคาถามทางอีเมล์ ir@vltanker.com หรือส่งไปรษณีย์
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษทั
หมายเลขโทรศัพท์ 0 22546604 ต่อ 105

สิ� งที�ส่งมาด้วย 1
บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ครังที
้ ่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00น.
ณ ห้องประชุมฟอร์จนู 1A-3 ชัน้ 3
โรงแรมแกรนเมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการบริษทั ฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ)
1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์
2. นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง
4. นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
5. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
6. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์
7. นางสาวรักชนก สาเนียงล้า

กรรมการบริษทั ฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม
8. นายวิทยา ภัทรเมธากุล
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ
2. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั
3. นายยุทธนา พูนศิรพิ พิ ฒ
ั น์
4. นายธเนศ ปรุงเจริญกิจ
5. นายทินณากร สมจิตร์
6. นางสาวนริษา ทองมณี

ประธานคณะกรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการคณะทางานกากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการคณะทางานกากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะทางานกากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (ลาประชุม)
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายปฎิบตั กิ าร และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิค
กรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผูจ้ ดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
กรรมการความเสีย่ ง/ ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย และผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
แต่งตัง้ (DPA)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั กิ าร
สมุหบ์ ญ
ั ชี

หน้า 1 ของจานวน 20 หน้า

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
7. นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ

เลขานุการบริษทั

ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สอบบัญชีธรรมมนิ ติ จากัด
1. นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
ผูส้ อบบัญชี
2. นางสาวพรรณทิพา เป๋ าอยู่สขุ
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
เริ่มการประชุม
พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
มอบหมายให้นางสาวศรินภัสร์ ธนนปุรมิ พัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ป็ นพิธกี รดาเนินการประชุม(“พิธกี รฯ”)
พิธกี รฯ กล่าวต้อนรับคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมสามัญประจาปี 2563 พร้อมทัง้ กล่าว
แนะนาคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษทั ฯ และผู้ท่เี ข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ในครัง้ นี้
และเชิญรับชมวิดทิ ศั น์ของบริษทั
พิธกี รฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จึง ขอแจ้งให้ทราบถึง
ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการประชุม รวมถึ งวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บตั รลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้
 วาระทีจ่ ะต้องลงคะแนนเสียงทัง้ สิน้ มี 7 วาระจากทัง้ หมด 8 วาระ
 ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลาดับทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลประกอบ
วาระ และเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุน้
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาส ให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทาง
ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิผู์ ถ้ อื หุน้ ในการซักถามในระหว่างการ
ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 1 และวาระที่ 5 หากท่านผู้ถือหุ้นมีขอ้ ซักถามหรือข้อสงสัย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึน้
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะนาไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ผมู้ คี าถามแจ้งชื่อนามสุกลจริง จานวนหุน้ และแจ้ง ว่า
ท่านเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
สาหรับวาระอื่นๆ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษคาถาม ที่บริษัทฯได้
จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบุช่อื นามสกุลจริง จานวนหุ้น และระบุว่าเป็ นผู้ถอื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะ ส่งให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เพื่อรวบรวมคาถามส่งให้ผบู้ ริหาร คณะกรรมการตอบคาถามในวาระสุดท้าย
ของการประชุม ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคาถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระในการประชุม
เท่านัน้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิผู์ ้ถอื หุน้ ในการซักถามในระหว่างการประชุม ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หุน้ มีคาถามหรือความเห็นที่
นอกเหนือจากวาระทีก่ าลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษโดยระบุช่อื
นามสกุล จริง คาถาม ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อรวบรวมคาถามส่งให้
ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการตอบคาถามในวาระสุดท้ายของการประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาตอบคาถามเฉพาะ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละวาระในการประชุมเท่านัน้
 ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จานวนหุน้ ทีต่ นถือ
หรือเท่ากับจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง

หน้า 2 ของจานวน 20 หน้า

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
 คะแนนเสียงทีต่ อ้ งใช้ในการลงมติอนุ มตั ใิ นแต่ละวาระ บริษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือ เชิญประชุมแล้ว และ
จะมีการแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบอีกครัง้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
 การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนาไปตรวจนับคะแนน
เสียง สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้ยกมือ ไม่ได้สง่ บัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากพิธกี รฯกล่าวปิ ดการรับ
บัตรลงคะแนน บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ มีมติอนุมตั ติ ามทีป่ ระธานฯ เสนอ
 หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดยกมือเลย บริษทั จะถือว่าทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั เิ ป็ นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอเว้นแต่
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึง่ ในกรณีน้ี
บริษทั ได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสาหรับแต่ละวาระ
เรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รบั แจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามทีผ่ ถู้ อื หุน้
นัน้ มอบฉันทะมาทุกประการ
 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม ประชุมจน
แล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสาหรับวาระที่เหลืออยู่ทงั ้ หมด โดยขอให้ออกเสียง
ลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
 ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทาการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้า ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ โดยทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
 สาหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
หุน้ ทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วนามาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสทิ ธิออก เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ แยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็ น
จานวนกีเ่ สียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
 บริษทั ฯ จะพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ คะแนนเสียง
“เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านัน้ โดยในกรณีผู้ถือหุน้ มี
ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษทั ฯ จะไม่นบั การงดออกเสียงดังกล่าว เป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึง่ วาระ
ที่ 1 3 4 5 และ 7 วาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านัน้
 กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสีย ได้แก่
1.การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้
ลงทุนต่างประเทศ ทีแ่ ต่งตัง้ ให้ custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
2.การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกากับ
3.บัตรลงคะแนนทีช่ ารุด และอยู่ในสภาพทีไ่ ม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
ทัง้ นี้ บริษทั ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ คืนทัง้ หมดทุกวาระเมื่อการ
ประชุมเสร็จสิน้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
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 ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตั กิ จิ การใดๆ ในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
 การลงคะแนนในแต่ ละวาระเป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผยไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ และมีการ เก็บบัตร
ลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครัง้ นี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
1. เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบนับคะแนน
2. ตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ อิสระเป็ นผูร้ ว่ มนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณบุญลือ พึง่ ฉิม ขอเชิญมาทีโ่ ต๊ะนับคะแนนด้วย
ค่ะ
 ณ ปั จจุบนั บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 400 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 800 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
บริษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 หรือ Record Date ในวันพุธที่ 27
พฤษภาคม 2563
ในการประชุมวันนี้ มีผถู้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง จานวน 47 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 567,804,515 หุน้ และโดยการ
มอบฉันทะจานวน 35 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 36,717,049 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 82 ราย นับรวมจานวนหุน้
ทัง้ หมดได้ 604,521,564 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ75.5652 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยปั จจุบนั
บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ทัง้ หมด จานวน 1,723 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 800,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุมและเริม่ การประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ จัด ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2562 ทีจ่ ดั ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
โดยมีสาเนารายงานการประชุมทีจ่ ดั ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ด เป็ นเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่
1 จึงขอเสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
การลงมติวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ ได้ถามทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ แก้ไขเพิม่ เติมหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคาถาม หรือขอแก้ไข จึงได้ลงมติ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ริ บั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

หน้า 4 ของจานวน 20 หน้า

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 604,521,564 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
604,521,564
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
604,521,564
100.0000
วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2562 และแผนงานปี
2563
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าบริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี
2562 เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจาปี ของบริษทั
ฯ มีรายละเอียดปรากฎตามที่จดั ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ด เป็ นเอกสารสิง่ ที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
และได้อธิบายเพิม่ เติมว่า บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ทาธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตปิ โตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ โดยขนส่งสินค้าทางทะเล สินค้าหลักทีท่ าการขนส่งมี 5 ประเภท ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันเตา น้ ามันใส
น้ามันหล่อลื่น และน้ามันปาล์ม ในปี 2562 มีเรือทีป่ ระกอบธุรกิจให้บริการขนส่งจานวนทัง้ สิน้ 13 ลา แบ่งเป็ นเรือในประเทศ
จานวน 9 ลา และเรือต่างประเทศอีกจานวน 4 ลา มีน้าหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 40,757 เดทเวทตัน มีอายุกองเฉลีย่ กอง
เรือ 16 ปี VLให้บริการขนส่งให้กบั กลุ่มคู่ค้าที่ทาธุรกิจค้าน้ ามันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลัน่ (Major Oil) น้ ามันทัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ
บริษัทฯ มีสญ
ั ญากับคู่ค้าแบบระยะยาว 1-3 ปี และสัญญาระยะสัน้ แบบรายเที่ยว ทาให้บ ริษัทฯสามารถ
วางเป้ าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องละมันคง
่ ในปี 2562 มีผลกาไรขัน้ ต้นเติบโตขึน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 23.43 เมื่อ
เทียบกับปี 2561
ซึง่ จะเห็นว่าในปี 2562 ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. รับเรือมือสองเข้ามาเพิม่ จานวน 1 ลา คือเรือ วี .แอล. 21 ที่มขี นาดบรรทุก 5,000 เดทเวทตัน หรือ 5.0
ล้านลิตร
2. ต่อเรือใหม่จานวน 1 ลา ขนาด 2,800 เดทเวทตัน ชื่อเรือ VL 22 และได้รบั เรือในเดือนมกราคม 2563 ที่
ผ่านมานี้
3. เซ็นสัญญาว่าจ้างการขนส่งให้โรงไฟฟ้ าขนอมเป็ นระยะเวลา 5 ปี
4. เซ็นสัญญาว่าจ้างการขนส่งกับบริษทั เชฟรอน ประเทศไทย จากัด เป็ นสัญญา COA เป็ นระยะเวลา 11 ปี
สาหรับแผนงานในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีแผนเดินหน้าต่อโดยการต่อเรือใหม่เพิม่ อีกจานวน 1 ลา ขนาด
น้ าหนัก 2,800 เดทเวทตัน มีความสามารถในการบรรทุกได้ 3 ล้านลิตร เพื่อเป็ นการรองรับความต้องการของลูกค้า ใช้ช่อื
เรือ VL 23 ซึง่ อยู่ในระหว่างต่อเรือ ณ ประเทศเกาหลี คาดว่าจะส่งมอบเรือได้ในเดือนมกราคม 2564
หลังจากสถานะการณ์ โควิท 19 ที่แพร่ระบาด บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบนั และการจัดหาลูกค้ารายใหม่เพิม่ เติม
การลงมติวาระนี้ ไม่ตอ้ งมีการลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ

หน้า 5 ของจานวน 20 หน้า

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
พิธกี รฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
คาถามทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย
มติ ที่ประชุม วาระนี้ไม่ตอ้ งผ่านการลงมติ เป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบ
พิ จ ารณาอนุ มตั ิ ง บการเงิ น ของบริ ษัทและรายงานผู้ส อบบัญชี ส าหรับ ปี 2562 สิ้ น สุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณรักชนก สาเนียงล้า ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็ น
ผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม

วาระที่ 3

คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่างบการเงินของบริษทั และรายงานผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2562
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นชอบแล้วนาเสนอต่อให้คณะกรรมการ
บริษัท นาเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดของงบการเงินปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ใน
รูปแบบ คิวอาร์โค้ด เอกสารสิง่ ทีแ่ นบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รายการ
สินทรัพย์
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

ปี 2561
ล้านบาท
1,423.00
1,010.98
701.42
61.36
0.13

ปี 2562
ล้านบาท
1,967.45
1,182.08
713.07
80.76
0.11

เพิม่ /(ลด)
ล้านบาท
ร้อยละ
544.45
38.26
171.10
16.92
11.65
1.67
19.40
31.62
(0.02)
15.38

สาหรับจานวนเรือในปี 2562 มีทงั ้ หมด 13 ลา มีน้ าหนักบรรทุก 40,757 เดทเวทตัน ซึง่ มีประเภทของสัญญา
เป็ นสัญญาระยะยาวจานวน 11 ลา และเป็ นสัญญาแบบรายเทีย่ วจานวน 2 ลา
การลงมติวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
คาถามทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุน้ มีมติอนุ มตั ิอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2562 สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ บั มอบ
ฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 604,521,564 หุน้

หน้า 6 ของจานวน 20 หน้า

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

คะแนนเสียง
604,508,764
0
12,800
0
604,508,764

ร้อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.0000
100.0000

วาระที่ 4

พิ จารณางดจ่ายเงิ นปันผล และรับทราบการจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิท 19 ใน
ประเทศไทยรัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้
ถือหุน้ และลดการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโควิท 19 คณะกรรมการบริษทั จึงได้พจิ ารณาให้ยกเลิกการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2563 และเปลีย่ นการจ่ายเงินปั นผลประจาปี เป็ นเงินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เพื่อเป็ น
การรักษาผลประโยชน์ให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ ดังนั น้ เมื่อบริษทั ฯ กาหนดวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ใหม่แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ ดจ่ายเงินปั นผล และ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และตัง้
สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี 2562 ดังนี้
1. จัดสรรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นเงินจานวน 17,089,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดหมื่น
เก้าพันบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน สาหรับปี 2562
2. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตรารวมหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวม
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 56,000,000 บาท (ห้าสิบหกล้านบาท) ทัง้ นี้ บริษัทได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้วจานวน 2 ครัง้ ในอัตราหุน้ ละ 0.05 (ห้าสตางค์) บาท เป็ นเงิน 40,000,000 บาท (สีส่ บิ ล้านบาท) เมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2562 และในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท (สองสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 16,000,000 บาท
(สิบหกล้านบาท) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั
การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI)
การลงมติวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
คาถามทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ มีมติอนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลและรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 604,521,564 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
604,519,559
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
2,005
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
604,519,559
100.0000
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2563
ในวาระนี้มกี รรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นายวิทยา ภัทรเมธากุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะทางานกากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการคณะทางานกากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(3) นางสาวรักชนก สาเนียงล้า

กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการคณะทางานกากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

กรรมการท่านใหม่อกี 1 ท่าน คือนายชัคพัฒน์ นัสการ ซึง่ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อเข้าดารงตาแหน่ งแทนนาย
วิทยา ภัทรเมธากุล ทีค่ รบกาหนดออกตามวาระในกาลนี้
เพื่อความโปร่งใสในการเลือ กตัง้ กรรมการจึงขอเรียญกรรมการที่เกี่ยวข้องทุ กท่า นออกจากห้องประชุ ม
ระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และขอให้คุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้
นาเสนอรายละเอียดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จากัด มาตรา 71
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 25 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดในวันประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ จานวน 2 คน กลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งคือ
(1) นางสาวรักชนก สาเนียงล้า กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(2) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
และกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ
นายชัคพัฒน์ นัสการ เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
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สาหรับข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฎ
ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 และสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ ได้ถามทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ มีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ
นามสกุล ระบุว่าท่านเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
คาถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า กรรมการท่านใหม่เข้ามาแทนท่านเก่าใช่หรือไม่ มีสาเหตุจากอะไร
คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบคาถามว่า กรรมการท่านใหม่เป็ นผู้ทจ่ี ะเข้ามาดารงตาแหน่ งแทนกรรมการ
เดิม คือคุณวิทยา ภัทรเมธากุล ทีม่ กี าหนดครบวาระ และไม่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ามาใหม่ เนื่องด้วยท่านไม่สะดวกในการ
กลับ เข้า มาดารงอีก วาระ ดัง นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนจึง ได้ท าการสรรหาบุ ค คลที่มีค วามรู้
ความสามารถเข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์ให้กา้ วหน้า
คาถามที่ 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ถามต่อว่า
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จะมีผลกระทบต่อการทากาไรของบริษทั ฯ หรือไม่
คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบคาถามว่า สาหรับคุณวิทยา ภัทรเมธากุล ท่านดารงตาแหน่งในฐานะกรรมการ
อิสระในตาแหน่ งกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในของบริษทั ฯ
ดังนัน้ กรรมการท่านใหม่ทม่ี าทาหน้าทีแ่ ทนจะมาในฐานะกรรมการอิสระเช่นกัน ไม่ได้ดแู ลงานด้านบริหารใดๆทัง้ สิน้
พิธกี รฯ ได้ถามทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ มีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามเพิม่ เติมอีกหรือไม่
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ขอเชิญออกเสียงลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุน้ มีมติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ เป็ นกรรมการเดิม
จานวน 2 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการเข้าใหม่จานวน 1 ท่าน ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
1. นางสาวรักชนก สาเนี ยงลา้ ที่ประชุมได้มมี ติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ใิ ห้เลือกกลับเข้าดารงตาแหน่ งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 604,521,564 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
604,520,564
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
1,000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
604,520,564
100.0000
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2. นายจรัลพัฒน์ วิ ศาสวัสดิ์ ประชุมได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ใิ ห้เลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 604,521,564 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
604,420,564
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
101,000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
604,420,564
100.0000
หมายเหตุ นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิเป็
์ นกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
3. นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษทั (กรรมการเข้าใหม่) ประชุมได้มมี ติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ใิ ห้เลือกกลับเข้าดารงตาแหน่ งเดิมอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 604,521,564 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
604,520,564
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
1,000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
604,520,564
100.0000
จากนัน้ พิธกี รฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าสูห่ อ้ งประชุมและแนะนากรรมการใหม่ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ได้ขอให้คุณชัคพัฒน์ นัสการ กล่าวต่อทีป่ ระชุม
คุณชัคพัฒน์ นัสการ กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า จะพยายามทาหน้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ดุ ในมุมของการเป็ นกรรมการ และจะ
ทาหน้าทีใ่ นการเป็ นกรรมการอิสระอย่างดี
พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น
ผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
วาระที่ 6

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนด้วยกัน
ส่วนที่ 1 เป็ นค่าเบีย้ ประชุมในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้านบาทต่อปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตาแหน่ ง

เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครัง)้
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2562
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ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการคณะทางานบริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและคณะทางานความ
รับผิดชอบ

30,000
12,000
20,000
12,000
5,000
5,000
5,000

30,000
12,000
20,000
12,000
-

ส่วนที่ 2 ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบบาเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการผูบ้ ริหาร โดย
กาหนดให้จ่ายครัง้ เดียวต่ อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท โดยมอบอานาจให้กบั คณะกรรมการบริหารหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผู้จดั สรรให้กบั กรรมการ ทัง้ นี้ กรรมการที่เป็ นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่ าเบี้ย
ประชุมและโบนัสประจาปี แต่จะได้รบั ตามระเบียบของบริษทั ฯ
การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น
ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
คาถามทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 82 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 604,521,564 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
604,456,759
99.9893
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
64,805
0.0107
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
604,521,564
100.0000
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญนาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม

นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็ น อิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบอันเป็ น ประโยชน์ ต่อ ธุรกิจที่จะได้ร ับ และความเหมาะสมของค่ าสอบบัญชีแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ
จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั และแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2563 ดังมี
รายชื่อดังต่อไปนี้
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ชื่อผูส้ อบบัญชี
นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์
นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร

เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาต
9169
4752
9393

ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่านปรากฏนรูปแบบคิวอาร์โค้ดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
5 และได้กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,000,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนเท่ากับค่าสอบบัญชีประจาปี
2562
ทัง้ นี้ บริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ จ ากัด และผู้สอบบัญ ชีท่เี สนอแต่ ง ตัง้ ทัง้ 3 ท่ า นเป็ น ผู้สอบบัญชีท่ีสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษทั จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 83 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 604,521,565 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
604,456,760
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
64,805
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
604,456,760
100.0000
หมายเหตุ ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จานวน 1 ราย รวมจานวนหุน้ 1 หุน้
วาระที่ 8

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 105 ซึง่
กาหนดให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
นอกจากนี้ วาระนี้กาหนดขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษทั (ถ้า
มี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษทั ชีแ้ จงตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
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บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
ไม่มวี าระอื่นเสนอในทีป่ ระชุม
พิธกี รฯ ขอให้คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร อ่านคาถามของผูถ้ อื หุน้ และตอบข้อซักถาม
ข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
คาถามที่ 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 1 ว่าบริษัทมีแผนจะเพิม่ ทุน ออก
Warrant หรือเพิม่ Free Float ของบริษทั หรือไม่
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า ขณะนี้บริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนทีจ่ ะเพิม่ ทุน หรือออกหุน้ Warrant
คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ได้ตอบคาถามเพิม่ เติมว่า เรื่องของการเพิม่ Free Float นัน้ คุณชุตภิ า ซึง่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยถือหุน้ ไว้ประมาณ 60% ดังนัน้ Free Float ในตลาดจะมีอกี ประมาณ 30 % ซึง่ ทางคุณ
ชุตภิ า ยังไม่มกี ารขายหุน้ ในส่วนตัวออกไป เพราะฉะนัน้ Free Float ในตลาดจะยังคงมีจานวนเท่าเดิม
คาถามที่ 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในวาระที่ 4 มีดงั นี้
1. BOI มีสทิ ธิใช้
์ กป่ี ี มีกใ่ี บ
2. เงินปั นผลได้รบั BOI ทัง้ จานวนหรือไม่
3. จ่ายจากกาไร จากผลการดาเนินงานเท่าไร จากกาไรสะสมเท่าไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า สาหรับ BOI มีสทิ ธิใช้
์ ได้ 8 ปี และมีจานวนของบัตร BOI จานวน 10
ใบ เนื่องจากบริษัทฯ มีเรือให้บริการจานวนทัง้ สิน้ 13 ลา ซึ่งมีทงั ้ ส่วนที่ได้รบั การส่งเสริม และไม่ได้รบั การ
ส่งเสริม ดังนัน้ ในส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม BOI นัน้ บริษทั ฯ ได้นามาจ่ายปั นผลให้กบั นักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ ของ VL
เพื่อทีจ่ ะไม่ตอ้ งเสียภาษี
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามเพิม่ เติมว่า เงินปั นผลทัง้ หมดที่จ่ายออกไปเป็ นเงินก้อนจาก BOI มี
จานวนประมาณ 56 ล้านบาท ทีจ่ ่ายปั นผลออกไป
คาถามที่ 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้
1. IMO มีผลกระทบอย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า IMO บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ ในเรื่องของการใช้น้ ามัน Low
Sulfur โดยที่บริษัทฯ ได้ทาการเปลี่ยนน้ ามัน เป็ น Low Sulfur หมดแล้วสาหรับเรือต่างประเทศ ในด้านของ
ราคาน้ ามัน Low Sulfur มีราคาสูงในช่วงเดียว คือช่วงเดือนมกราคม ณ ปั จจุบนั ราคาของน้ ามัน Low Sulfur
ได้ปรับตัวลงเกือบถูกกว่าราคาน้ามันดีเซล ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อต้นทุนของบริษทั ฯ
2. มีแผนขยายกองเรือ ปรับปรุงขายอย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า ปั จจุบนั คู่คา้ ของบริษทั ฯ จะมีการกาหนดอายุของเรือต้องไม่เกิน 25
ปี ถึงจะสามารถเข้าเทียบท่าเรือได้ แต่สาหรับคู่คา้ รายอื่นทีใ่ ช้ท่าเทียบเรือร่วม สามารถบวกอายุเรือเพิม่ ขึน้ ได้
อีก 2 ปี เป็ น 27 ปี ซึง่ บริษทั ฯ มีแผนในการเปลีย่ นเรืออายุมากออก เพื่อเป็ นเรือใหม่ทจ่ี ะได้เข้าท่าเรือได้ ซึง่ อยู่
ในแผนงานทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการอยู่ ซึง่ มีแผนการขายเรืออายุประมาณ 30 ปี ออก สาหรับแผนซือ้ ใหม่เราจัด
แผนการต่อเรือใหม่ ซึง่ เราได้ต่อเรือใหม่เข้ามาแล้วและกาลังต่ออยู่ตามแผน
3. มีแผนจะขายเรือเก่าออกกีล่ า
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า สาหรับปี น้ยี งั ไม่มแี ผนจะขายเรือออก แต่คาดการณ์ว่าจะขายเรือออก
ในช่วงต้นปี หน้ามากกว่า
4. แผนการปรับปรุงเรือปี น้มี กี ล่ี า และใช้งบประมาณเท่าไร
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คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า สาหรับการปรับปรุงเรือในปี น้ี บริษทั ฯมีแผนการปรับปรุงเรือจานวน
2 ลา โดยใช้งบประมาณ ประมาณ 7 ล้านบาท สาหรับเรือขนาด 5,000 ตัน และประมาณ 5 ล้านบาทสาหรับ
เรือขนาดเล็ก ทัง้ นี้บริษทั ฯ ดูแลในด้านการซ่อมบารุงอยู่แล้ว
5. ยอดขายน้ามัน การใช้น้ามันน้อยลงมีผลกระทบอย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า การใช้น้ ามันทีล่ ดลงพึง่ เกิดขึ้ นในช่วงทีป่ ะเทศ Lock Down เท่านัน้
ณ ปั จจุบนั เริม่ เข้าสูส่ ภาวะปกติแล้ว
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า ไม่มผี ลกระทบมากในช่วงทีผ่ ่านมา หรืออาจกระทบนิดๆหน่อยๆ
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบเพียงเล็กน้อย ในช่วงทีเ่ กิดการแพร่ระบาด
ของโควิท 19 บริษทั ฯ ยังคงดาเนินการขนส่งน้ามันตามปกติ แต่รอบของเทีย่ วเรือทีอ่ าจจะช้าบ้าง ไม่มคี วามถี่
หรือหนาแน่นมาก เท่ากับในช่วงเวลาปกติ
6. ค่าระวางเรือกาลังเพิม่ ขึน้ มีผลอย่างไร และราคาน้ามันลดมีผลอย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งมีการคิดค่าระวางเรือเป็ นแบบ Table โดย
ฐานของTable เราใช้ราคาของน้ามันดีเซลเป็ นเกณฑ์ในการกาหนด ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้คดิ คานวณไปในค่าขนส่ง
เรียบร้อยแล้ว
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า สรุปได้ว่าค่าระวางเรือขึน้ หรือลง ราคาน้ ามันขึน้ หรือลง ก็ไม่มผี ลอะไรกับ
บริษทั ฯใช่ไหม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า ใช่ค่ะ
7. น้ามันปาล์มขาขึน้ ใช้ E20 เพิม่ ขึน้ ส่งผลประกอบการอย่างไร
คุณชุติภา กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า สาหรับเรือขนส่งต่างประเทศที่วงิ่ น้ ามันปาล์ม บริษัทฯได้ทาการ
เปลีย่ นมาใช้น้ ามัน Low Sulfur แล้วส่งผลให้ตน้ ทุนลดลง บริษทั ฯ ไม่ได้รบั ผลกระทบในส่วนนี้ ณ ปั จจุบนั นี้มี
การใช้น้ ามันปาล์มเพิ่มขึ้น ตัง้ แต่ ในช่วงของการเกิดโควิทเรือขนส่งในต่ างประเทศมีผ ลงานดีกว่าเรือ ใน
ประเทศ
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า แสดงว่ารายได้จากการขนส่งน้ามันปาล์มในปี น้จี ะดีขน้ึ ใช่ไหม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า ใช่ค่ะ
8. อัตราดอกเบีย้ ลดลงทาให้ตน้ ทุนลดลงอย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า เมื่ออัตราดอกเบีย้ ลดลง ต้นทุนทางการเงินก็ดขี น้ึ
9. สัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศต่อไปเป็ นอย่าไร
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า สัดส่วนรายได้ในประเทศอยู่ทป่ี ระมาณ 70% และต่างประเทศอยู่ท่ี
ประมาณ 30% แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท 19 มีรายได้ในต่างประเทศที่เพิม่ ขึน้
เนื่องจากมีการบริโภคน้ามันปาล์มทีเ่ พิม่ ขึน้
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า แนวโน้มในอนาคตจะเป็ นอย่างไร ยังคงสัดส่วนแบบนี้หรือเปล่า เพราะถ้าดู
เศรษฐกิจในประเทศยังไม่ค่อยดี
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า ในช่วงครึ่งปี หลัง แนวโน้มการใช้น้ ามัน เริม่ กลับมาฟื้ นตัวเพิม่ ขึน้
ดังนัน้ บริษทั ฯ มองว่าสัดส่วนการใช้น้ามันจะยังคงไม่หนีไปจากเดิมทีเ่ ราเคยมีอยู่เท่าไร
คาถามที่ 4 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในวาระที่ 5 คือ การจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินบาเหน็จมีการพิจารณา
อย่างไร อิงตามผลการดาเนินงานหรืออิงตามสัดส่วนเงินปั นผลอย่างไร
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คุ ณยุ ท ธนา แต่ ป างทอง กรรมการ ได้ต อบค าถามว่า บริษัท ฯ ได้เ ข้า สู่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ปเมื่อ วัน ที่ 27
พฤษภาคม 2562 (เมื่อปี ท่แี ล้ว) ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารพิจารณา
ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินโดยหลักการพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ เทียบเคียงกับขนาด
อุตสาหกรรมเดียวกัน จึงออกมาเป็ นตัวเลขตามทีป่ รากฏ ในระว่างปี 2562 และปี 2563 ไม่ได้มกี ารปรับเงิน
บาเหน็จเพิม่ ขึน้ โดยการจ่ายเงินบาเหน็จในบางปี ทผ่ี ่านไม่ได้จ่ายเต็มตามจานวนทีข่ ออนุมตั ิ
สาหรับการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบ่ ริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรหลังจากหักสารองต่างๆ ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารแก้ไขนโยบายนี้ โดยใน
ปี ท่ผี ่านบริษัทฯได้จ่ายเงินปั นผลไปทัง้ สิน้ จานวน 2 ครัง้ รวมเป็ น 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์ ) ซึ่งเป็ นการจ่าย
มากกว่าทีน่ โยบายบริษทั ฯ กาหนดไว้
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพิม่ เติมว่า เนื่องจากในปี ก่อนมีการจ่ายปั นผล 100% 200%
คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบคาถามเพิม่ เติมว่า ในการจ่ายปั นผลครัง้ นัน้ เป็ นการจ่ายเพื่อปรับโครงสร้าง
ของบริษัทก่อนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ สาหรับรอบการจ่ายปั นผลจริงๆผมมองในรอบปี ท่ผี ่านนี้ ที่มกี ารจ่าย
ระหว่างกาลไป 0.05 บาท และ 0.02 บาท รวมกันเป็ น 0.07 บาท เมื่อเทียบเคียงกับผลกาไร ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของกาไร
คาถามที่ 5 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในวาระที่ 3 มีดงั นี้
1. สินทรัพย์ทถ่ี อื ไว้เพื่อขายทีเ่ พิม่ ขึน้ คืออะไร
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 7 หน้าที่ 27 ทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย
คือเรือ VL 16 ซึง่ เรามีการขายเรือออกไปในปี น้ี
2. สาเหตุตน้ ทุนขนส่งลดลงมีสาเหตุจากอะไร(ราคาน้ามันลด)
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า สาเหตุหลักมาจากการควบคุม ต้นทุนของค่าน้ ามันทีเ่ ราจ่ายไป การ
ควบคุมความเร็วในการแล่นเรือและควบคุมในจุดต่างๆส่งผลให้ตน้ ทุนของค่าน้ามันทีล่ ดลง
3. ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ เกิดขึน้ เพราะอะไร ปั จจุบนั มีลกู ค้ามีปัญหาในการชาระหรือไม่
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า ค่าเผื่อนี้เกิดในกรณีท่มี ลี ูก ค้ารายหนึ่งค้างชาระมากกว่า 6 เดือน
ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นจะต้องตัง้ ค่าเผื่อไว้ ณ ปั จจุบนั สามารถเรียกรับชาระได้แล้วบางส่วน
4. ผลกระทบของ TFRS 9 และ TFRS 16 มีอะไรบ้าง
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า โดยหลักผลกระทบจะเกิดในปี 2563 ในเรื่องของสุทธิสนิ ทรัพย์แ ละ
หนี้สนิ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 10 กว่าล้านบาท แต่จะอยู่ในงบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2563
5. สาเหตุทม่ี เี งินกูร้ ะยะยาวมากขึน้ ในขณะทีม่ กี ารชาระเงินกูร้ ะยะสัน้ ทัง้ หมด
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า บริษทั ฯ มีการลงทุนในการซือ้ เรือเพิม่ อย่างน้อยปี ละ 1 ลา ดังนัน้ ใน
การซือ้ เรือเพิม่ ก็จะมีการกูเ้ งินเพิม่ เพื่อการซือ้ เรือจะเป็ นหนี้สนิ ระยะยาว
6. มีการจัดการอัตราแลกเปลีย่ นอย่างไร
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ได้ทาการซื้อ Forward Contract ไว้
บางส่วน และมีการเปิ ดบัญชีเงินตราต่างประเทศ สาหรับลูกค้าทีม่ กี ารชาระเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ เมื่อ
ถึงเรตทีเ่ หมาะสม บริษทั ฯ จะทาการแปลงค่าเป็ นเงินบาท ในขณะเดียวกันบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ บริษทั ฯ ก็จะนาเงินสกุลต่างประเทศจ่ายชาระออกไป
7. สาเหตุทเ่ี งินสดต่อการทากาไรลดลง (เราใช้เงินสดไม่มากหรืออย่างไร)
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คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า คุณอนุ ได้ดูจากงบการเงินแล้วพบว่ามีเงินสดอยู่ในมือเยอะใช่
หรือไม่คะ ถ้าดูจากงบการเงินในปี 2562 บริษทั ฯจะมีเงินสดค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเราได้รบั เงิน IPO เข้ามา
ซึง่ ได้ใช้ออกไปบางส่วนตามวัตถุประสงค์ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์
8. หนี้สนิ ต่อทุน D/E สามารถลดลงต่ากว่าได้หรือไม่
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า อันนี้เป็ นเรื่องทีท่ างฝ่ ายบริษทั ฯต้องกลับมาพิจารณาดูอกี ครัง้ ซึง่
ปั จจุบนั ลดลงมาเหลือเพียง 1.5 แล้ว
คาถามที่ 6 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามในวาระที่ 7 ว่า บริษทั มีแนวโน้มจะทาธุรกิจ FSU หรือเรือเก็บกัก
น้ามันทีเ่ ป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดหรือไม่ เพราะตอนนี้มเี ท่าไรก็ไม่พอ และบริษทั ฯก็ทาขนส่งน้ามันอยู่แล้วด้วย
ถ้าสามารถทาเป็ นเรือกักเก็บน้ามันก็ไม่รวู้ ่าจะทาได้ไหม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า ปั จจุบนั มีบริษทั ทีท่ าเกีย่ วกับ Tank Farm มีเพียง 2 ราย คือ บาง
จาก และปตท. ในส่วนของบางจากเองก็มกี ารทาสัญญาไว้เช่นกันหากหมดสัญญาเมื่อไรในอนาคตก็ค่อย
พิจารณากัน
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามต่อว่า อย่างเช่นบริษทั พรีม่า มารีน ก็ทาธุรกิจเดียวกัน มีเรือให้กกั เก็บน้ามันเพื่อ
ทา Low Sulfur ในส่วนนี้นอกจากเรือขนส่งน้ ามันทีเ่ รามียงั สามารถทาเป็ นเรือกักเก็บน้ามัน Low Sulfur โดย
ทีส่ ามารถขายในมาร์จน้ิ ทีส่ งู ได้หรือไม่
คุณชุติภา กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า เนื่องจากบริษทั ฯ มีเรือให้บริการเป็ นเรือขนาดเล็กขนาด 2,0005,000 ตัน ไม่ใหญ่พอทีจ่ ะไปกักเก็บน้ามันนัน้ ได้ และการลงทุนอาจจะไม่คมุ้ ค่า
คาถามที่ 7 คุณอนิรุทธิ ์ แก้วฟ้ า ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 8 ดังนี้
1. ปั จจุบนั มีการเพิม่ ค่าบริการเดินเรือ อยากทราบว่าบริษทั มีความมันใจในการท
่
ากาไรปี น้เี พิม่ จากปี
2562 ประมาณร้อยละเท่าไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า บริษทั ฯ จะทาหน้าทีใ่ ห้ได้ทส่ี ุด ผูถ้ อื หุน้ สามารถวางใจได้ ทัง้ นี้ผล
การดาเนินงานในไตรมาส 1 ทีผ่ ่าน บริษทั ฯ สามารถทาผลงานได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังได้คาดการณ์ว่า สภาวะ
หลังจากนี้หากไม่เกิดสถานการณ์อย่างเช่นทีผ่ ่านมา ปริมาณการใช้น้ ามันก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เราก็จะ
สามารถเพิม่ รอบการขนส่งของเรือเราได้
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพิม่ เติมว่า เรือทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ เข้ามารับรูร้ ายได้ในไตรมาส 2 หรือ 3 เลยหรือเปล่า
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า เรือทีบ่ ริษทั ฯ รับเข้ามาแล้วเริม่ รับรูร้ ายได้ในไตรมาส 2
2. บริษทั คาดดารณ์ upside จากธุรกิจ FSU ทีเ่ ป็ น High Margin ประมาณร้อยละเท่าไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า อันนี้เป็ นเรื่องของเรือ Storage
3. ราคาหุน้ บริษทั ยังต่ากว่า IPO ค่อนข้างสูง คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมกาหนดเป้ าหมาย
การทากาไรเพิม่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ความเชื่อมันต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า ก่อนหน้านี้ทางคุณรักชก ได้ตอบคาถามนี้ไปแล้ว
คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ในวันนี้ราคาได้ปรับตัวขึน้ แล้ว
คาถามที่ 8 คุณอุไรวรรณ แซ่ฮอ้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง สอบถามในวาระที่ 8 ว่า อยากจะซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน อยากทราบว่า
อนาคตจะดีไหม
คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามเพิม่ เติมว่า บริษทั ฯ วางเป้ าหมายอย่างไรเติบโตมากน้อยแค่ไหน
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คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า ในเรื่องของเป้ าทีเ่ ราวางไว้ถ้าเป็ นไปตามแผนทางบริษทั ฯ วางไว้
น่ าจะเติบโตได้ในตัวเลขประมาณ 2 digits ส่วนบรรทัดสุดท้ายก็ยงั 2 digits อยู่ ทัง้ นี้ผลประกอบการของไตร
มาส 1 แสดงให้เห็นว่ายังมีการเติบโตขึน้ จากปี ก่อนเมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกัน
จากคาถามของคุณอุไรวรรณ แซ่ฮอ้ ทีส่ อบถามมาว่าอนาคตจะดีไหม ทางบริษทั ฯ และคณะกรรมการ มีความ
มันใจว่
่ าดีแน่นอน
คุ ณ ยุ ท ธนา แต่ ป างทอง กรรมการ ตอบค าถามเพิ่ม เติม ว่ า P/E ที่เ ทรดอยู่ มีร าคาดีก ว่ า หากเทีย บใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
คุณอุไรวรรณ แซ่ฮอ้ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติมว่า ในการบริหารความเสีย่ งหากกรณีเกิด accident บริษทั ฯ
จะทาอย่างไร
นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ประธานคระกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้ตอบคาถามเพิม่ เติมว่า บริษทั ฯ มีการ
บริหารความเสีย่ ง 2 ระดับ คือระดับแรก เป็ นระดับองค์กรเราใช้ตามแบบฉบับตามที่ตลาดต้องการคือ ใน
รูปแบบของทาง COSO ซึง่ จะดูในภาพรวมของทัง้ บริษทั ฯ ระดับที่ 2 คือ ระดับปฎิบตั กิ าร เนื่องจากบริษทั ฯ
ประกอบธุรกิจขนส่งน้ ามันทางเรือ ซึง่ จะมีความเสีย่ งในเรื่องของการปฏิบตั ิ การ ดังนัน้ บริษทั ฯมีการจัดการ
บริหารความเสีย่ งอย่างครบถ้วน ดังนัน้ ท่านผูถ้ อื หุน้ หรือท่านนักลงทุนสบายใจได้
คุณอุไรวรรณ แซ่ฮอ้ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติมว่า หากเป็ นความเสีย่ งในกรณีเกิด accident หรือการเกิดโค
วิท เราจะจัดการตรงนัน้ หรือหุน้ จะdrop ลงไหม ด้วยความไม่แน่นอนในอนาคตแบบนี้เราจะบริหารความเสีย่ ง
อย่างไร
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล ได้ตอบคาถามว่า การจัดทาความเสีย่ งจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 เรื่องใหญ่ คือ1.
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ แบบปั จจุบนั ทันด่วน เช่น incident หรืออุบตั เิ หตุทงั ้ หลาย เป็ นการบริหารความเสีย่ งตอบ
โต้ในรูปแบบฉับพลันเพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุ และการบรรเทาหลังเกิดอุบตั เิ หตุ หรือหลีกเลีย่ ง
ให้มผี ลกระทบต่อเนื่องน้อยทีส่ ดุ กับบริษทั
2.ความเสีย่ งในลักษณะ เช่นน้ าท่วมในปี 2554 หรือ จากสถานการณ์โควิททีเ่ กิดขึน้ อยู่ในขณะนี้ ทางบริษทั ฯ
ได้มีการจัดทาแผน Business continuity plan (BCP) ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็ น 2 เรื่องใหญ่ เช่นเดียวกัน เพื่อ
ป้ องกันให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแผนนัน้ อยู่
คาถามที่ 9 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ดังนี้
1. มีแผนการทา Inorganic Growth บ้างหรือไม่ เพราะอย่างทีท่ ราบเนื่องจากบริษทั ฯ ทาธุรกิจ
เดินเรืออย่างเดียว หากเกิดราคาน้ ามันลงหรือเกิดการใช้น้อย บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบโดยตรงซึง่ ไม่มธี ุรกิจ
อื่นทีส่ ามารถทดแทนกันได้ และเนื่องจากลูกค้าของบริษทั ฯ เป็ นรายใหญ่จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง และจาก
การไปเซ็นสัญญากับบริษทั บางจาก คอเปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บางจาก”) ส่งผลดีกบั บริษทั ฯอย่างไรบ้าง
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า ในเรื่องของการเซ็นสัญญากับบางจาก เป็ นผลดีกบั บริษทั ในแง่ของ
อายุสญ
ั ญาทีย่ าวขึน้ ประกอบกับบริษทั ฯ สามารถสร้างความไว้วางใจในด้านงาน Operation ให้กบั ทางบาง
จากได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ โครงการในรูปแบบ digital ที่อยู่ในระหว่างการเจรจา จึงได้ทาการว่าจ้างบริษัทฯ
ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี ในสัญญาบริษทั ฯ ยังได้รบั การการันตีจานวนเทีย่ วเรือ ทาให้บริษทั ฯ สามารถ
วางแผนงาน และประมาณการรายได้ ได้แน่นอน
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติมอีกว่า ในด้านความเสีย่ งมีมากน้อยแค่ไหน ผูค้ า้ น้ามันรายใหญ่มี
อยู่ไม่กร่ี าย หากเกิดกรณีทผ่ี คู้ า้ น้ามันไม่ต่อสัญญารายได้จะหายไปเลยหรือไม่
คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ ได้ตอบคาถามเพิม่ เติมว่า บริษทั ฯ มีเรือให้บริการขนส่งน้ามันจานวนทัง้ สิน้
13 ลา รวมน้าหนักบบรทุก 40,757 เดทเวทตัน มีเรือจานวน 2 ลาทีใ่ ห้บริการวิง่ กับบางจาก มีน้าหนักบรรทุก
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รวมประมาณ 10,000 เดทเวทตัน ซึง่ โดยปกติอายุสญ
ั ญากับบางจากมีระยะเวลา 1-3 ปี ซึง่ บริษทั ฯ บริหาร
จัดการเรือได้เป็ นอย่างดี ทางบางจากจึงพิจารณาต่ออายุส ัญญาระยะยาวให้กบั บริษทั ฯ ซึง่ ผลดีคอื เรือจะมี
รายได้ค่อนข้างสม่าเสมอ จากกองเรือทัง้ หมดบริษทั ฯ มีรายได้อย่างแน่นอนเป็ นระยะเวลา 5 ปี
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่ เติมอีกว่า สาหรับที่อ่นื ๆ มีปัญหาเรื่องการไม่ต่อสัญญาไหม แล้ว
โดยส่วนใหญ่การต่ออายุสญ
ั ญาเป็ นแบบปี ต่อปี หรือ 5 ปี หากไม่ได้รบั การต่อสัญญาว่าจ้าง เรือว่าง และต้อง
ขายเรือหรือไม่ ความสามารถในการแข่งขัน market Share หรือเวลาไปประมูล โอกาสจะได้งานเป็ นอย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า ก็มบี า้ งทีบ่ างรายอาจไม่ได้รบั การต่อสัญญา
คุณยุทธนา แต่ปางทอง ได้ตอบคาถามเพิม่ เติมว่า ด้วยคู่คา้ หลักของบริษทั ฯ คือกลุ่ม major oil หากบริษทั ฯ
ไม่มกี ารบริหารจัดการทีด่ พี อในด้านของประสิทธิภาพของเรือ ประสิทธิภาพของคน รวมถึงประสิทธิภาพของ
ผูบ้ ริหาร หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง คู่คา้ ก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะไม่ต่อสัญญาให้กบั บริษทั ฯ ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั การต่อ
สัญญาแสดงได้ว่าบริษัทฯ ต้องมีคุณภาพด้านต่างๆในระดับดี ซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะว่าเป็ นเรือใหม่ ท่มี อี ายุน้อย
เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะเอสโซ่ ที่ให้บริการกันมาไม่น้อยกว่า 10-20 ปี ด้วยการผ่านการตรวจเรือตาม
มาตรฐาน ซึง่ นับว่าเป็ นจุดแข็งของบริษทั ฯ เป็ นต้น
ทัง้ นี้การใช้เรือใหม่ย่อมมีต้นทุนเรือในด้านการขนส่งที่ไม่สามารถไปเทียบกับเรือที่มอี ายุ 25 -30 ปี ได้
มูลค่าของสินค้ามีมูลค่ามากกว่าเรือของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มคู่คา้ น้ ามันให้ความสาคัญในเรื่องของประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางมากกว่า
นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ชีแ้ จงเพิม่ เติม ในเรื่องของสัญญาการขนส่ง น้ ามัน แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. สัญญาแบบ Time Charter เป็ นสัญญาทีด่ ที ส่ี ุด เป็ นการจ้างแบบเหมารายได้ ไม่ว่าจะมีเทีย่ ววิง่ ให้หรือไม่
ซึง่ จะมีอายุสญ
ั ญาประมาณ 2-3 ปี
2. สัญญาแบบ Contract of Affreightment (COA) เป็ นสัญญาทีด่ มี ากอีกแบบ ในสัญญาแบบนี้จะมีการระบุ
ของจานวนเที่ยวเรือ จานวนตันที่ขน ซึ่งจะมีอายุสญ
ั ญาประมาณ 1-3 ปี การที่ VL ได้รบั การว่าจ้าง
สัญญา 5 ปี ถือว่าเป็ นผลทีด่ มี าก และได้รบั ความไว้วางใจในบริษทั ฯ มาก
3. สัญญาแบบรายเทีย่ ว (spot) ซึง่ สัญญาแบบนี้อาจได้ราคาค่าเทีย่ วดี แต่มคี วามไม่แน่นอนสูง
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติมอีกว่า บริษทั ฯ มีสญ
ั ญา COA กีเ่ ปอร์เซ็น
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาแบบ COA จานวนทัง้ หมด 11 ลา และเป็ นแบบ
รายเทีย่ วจานวน 2 ลา
นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ชีแ้ จงเพิม่ เติม ในฐานะผูท้ เ่ี คยทางานอยู่ในบริษทั น้ ามันและเป็ นผูด้ แู ลการจ้างเรือ
ในกลุ่ม Oil Major เองก็มคี วามเสีย่ งในภาพลักษณ์ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการขนส่งน้ามันทางทะเล
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมาก เมื่อเกิดปั ญหาบริษทั ผูร้ บั จ้างจะได้รบั ผลกระทบในแง่ภาพลักษณ์ Financial น้อยกว่า
ผูว้ ่าจ้าง ดังนัน้ กลุ่มผูว้ ่าจ้างจะมีความระมัดระวัง อย่างมากในการจะว่างจ้างบริษทั ใดบริษทั หนึ่งในการขนส่ง
น้ามัน และจะต้องดูความถูกต้องตามกฏหมายแบบ 100% ถูกต้องตามองค์กรการขนส่งทางทะเล (IMO) เป็ น
ผูก้ าหนด หากรัฐบาลไทยรับอนุสญ
ั ญา IMO ก็จะถือเป็ นกฏหมายไทย แต่ถา้ ไม่รบั ก็ถอื ให้เป็ นแนวปฏิบตั ิ โดย
ปกติ ก ลุ่ ม Oil Major จะยึด ตามหลัก IMO ไม่ ว่ า รัฐ บาลจะรับ อนุ ส ัญ ญานั น้ หรือ ไม่ เพื่อ เป็ นการรัก ษา
ภาพลักษณ์ของผูค้ า้ น้ามันใหญ่ๆ อีกทัง้ กลุ่มของ Oil Major ได้มกี ารตัง้ กลุ่มทีเ่ รียกว่า OCIMF เป็ นการรวมตัว
กันของผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ทวโลกมี
ั่
สมาชิกประมาณ 90 บริษัททัวโลก
่
ซึ่งได้ออกมาตรฐานของเรือขนส่ง
น้ ามันและอื่นๆ ซึง่ คู่คา้ รายใหญ่ของบริษทั ฯทัง้ หมดได้นาแบบตรวจตามมาตรฐานนัน้ มาใช้ในการตรวจสอบ
เพราะฉะนัน้ การตรวจสอบและว่าจ้างจะต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบทีส่ งู มาก ดังนัน้ เมื่อบริษทั ฯ มี
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บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
มาตรฐานทีส่ งู มากคู่แข่งก็จะน้อยมากเช่นกันซึง่ ปั จจุบนั มีเพียงไม่กร่ี ายทีม่ มี าตรฐานในระดับทีส่ งู เช่นเดียวกับ
บริษทั ฯ
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ถามเพิม่ เติมว่า ดังนัน้ บริษทั ไม่มคี วามกังวลในการแข่งขันเพราะมาตรฐานสูงอยู่
แล้ว และลูกค้าเดิมไม่ตอ้ งการเสียภาพลักษณ์ จะจ้างตลอดไปและมีเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆใช่ไหม
นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ได้ตอบคาถามว่า ตามทีก่ รรมการแจ้งตลอดว่าบริษทั ฯ เองก็ยงั วางใจไม่ได้ บริษทั
ฯ เองต้องรักษามาตรฐานและปรับปรุงมาตรฐานของบริษัทฯ ตามความต้องการของคู่ค้า หากในอนาคตมี
ความต้องการในมาตรฐานทีเ่ ข้มข้นขึน้ บริษทั ฯ เองก็ต้องพร้อมทีจ่ ะสนับสนุ นตามความต้องการของคู่คา้ นัน้
เพื่อให้ได้สญ
ั ญาจ้างทีด่ ที ส่ี ดุ
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ถามเพิม่ เติมว่า สาหรับ Inorganic จะตอบตรงนี้ยงั ไง
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า ในส่วนนี้อยู่ในแผนที่บริษัทฯ กาลังพิจารณาอยู่ของ Inorganic
growth ซึง่ พยายามหาช่องทางอื่นๆ ในการขยายธุรกิจต่อไป
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ถามเพิม่ เติมว่า งบลงทุนใน Capex เป็ นอย่างไร
คุณรักชนก สาเนียงล้า ได้ตอบคาถามว่า ตามแผนของบริษัทฯ มีแผนจะเพิม่ เรือปี ละ 1 ลา ซึ่งเป็ นเรือที่มี
ขนาด 2,800 – 3,000 เดทเวทตัน ในกรณีทเ่ี ป็ นเรือใหม่ งบลงทุนอยู่ทป่ี ระมาณ 260 ล้านบาท กรณีเรือมือ
สองขึน้ อยู่กบั จังหวะและโอกาสว่าบริษทั ฯจะได้ราคาประมาณไหน ส่วนของเป้ าหมายการเติบโตในอนาคตเรา
คาดหวังว่าจะเติบโตขึน้ 2 digit ซึง่ ประมาณหลัก 1 ปลายๆ
คาถามที่ 10 คุณมังกร เบญจรัตนาภรณ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้
1. การเพิม่ ขนาดกองเรือทีม่ ขี นาดของเรือในการขนส่งน้ ามันปาล์ม 12,000-15,000 เดทเวทตัน คิดว่าจะ
ขยายเส้นทางการขนส่งรายได้ให้กบั บริษทั ฯ เพิม่ มากขึน้ มีแนวคิดบ้างหรือไม่ ในต่างประเทศ
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า สาหรับการเพิม่ เรือขนาด 12,000 – 15,000 เดทเวทตัน บริษทั ฯ
มองว่าหากบริษทั ฯ ยังไม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว ก็จะยังไม่เพิม่ เรือขนาดดังกล่าว ถ้าแม้ว่าบริษทั ฯจะได้รบั สัญญา
แบบรายเทีย่ วก็อาจจะไม่คมุ้ ต่อการลงทุน
2. ตามคู่สญ
ั ญา Major Oil ทีท่ าสัญญา MOU/COA ทีม่ อี ยู่กบั คู่คา้ หลายรายนัน้ บริษทั ฯ จะขยายคู่สญ
ั ญา
เพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ ในการขนน้ ามันดิบจากแท่นขุดเจาะในอ่าวไทย เข้ามาทีโ่ รงกลันอาจจะ
่
เพิม่ รายได้ให้กบั ทาง VL มากขึน้ ขนาดประมาณ 40,000-65,000 เดทเวทตัน ซึง่ ขณะนี้ทางเอสโซ่ได้ทาการ
เช่าเรือขนาดนี้ทต่ี ่างประเทศอยู่
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้ตอบคาถามว่า เรือขนาดใหญ่ 40,000 ตัน ไม่สามารถเข้าร่องน้าเจ้าพระยาได้ และ
ทางเอสโซ่ยงั ไม่ได้เข้ามาเจรจาในเรื่องของการขนส่งน้ามันดิบจากอ่าวไทยเข้าสูโ่ รงกลัน่
คุณมังกร เบญจรัตนาภรณ์ ได้แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมว่า เนื่องจากบริษทั ฯ มีสญ
ั ญากับทางบริษทั เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด บริษทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด อยู่แล้ว น่ าจะสามารถทาสัญญาเพิม่ เติมในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งจะสามารถเพิม่ โอกาสในการสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ให้กบั บริษัทฯ ได้ และราคาการต่อเรือที่ลดลง
อย่างมากในปั จจุบนั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท
นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า น้ามันทีม่ าจากแท่นขุดเจาะไม่ได้มคี วามถีใ่ นการขนส่ง และไม่ใช่
สัญญาในลักษณะข้างต้นทีอ่ ธิบายไว้ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ทาการต่อเรือจะเป็ นการลงทุนที่สูงมาก และไม่ได้
สัญญาลักษณะ COA จะมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะไม่คมุ้ ทุน
ด้านการต่อเรือนัน้ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่างชัดเจน ถ้าเป็ นเรือที่วงิ่ ระหว่างท่าเรือใน
ประเทศไทยจะใช้เรือต่างประเทศมาวิง่ ไม่ได้ แต่ถา้ เป็ นเรือทีอ่ อกมาจากข้างนอกเกิน 12 ไมล์ทะเล จะสามารถ
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บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
ใช้เป็ นเรือต่างประเทศได้เพราะถือว่าไม่ได้เป็ นการวิง่ ระหว่างท่ าเรือในไทย ทีส่ ามารถทาแบบนี้ได้ อาจเป็ น
เพราะการส่งสินค้าทีไ่ ม่มากและนานๆจ้างที ซึง่ อาจจะคุม้ ค่ามากกว่าการจ้างแบบรายเทีย่ ว ประกอบกับขนาด
เรือทีใ่ หญ่มากในประเทศไทยเราไม่มใี ห้บริการ
คุณมังกร เบญจรัตนาภรณ์ ได้แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมว่า เนื่องจากบริษทั พรีม่า มารีน จากัด (มหาชน)
เคยได้สญ
ั ญาจาก บริษทั เชฟรอน (ประเทศไทย) จากัด และบริษทั ปตท. จากัด(มหาชน) ของแท่นจุดเจาะ
เอราวัณ ขนาดเรือ 60,000 ตัน โดยขนจากแท่นขุดเจาะเข้ามาทีร่ ะยอง จึงอยากให้ VL ลองพิจารณาดู อาจ
เป็ นโอกาสในการสร้างรายได้ เพิม่ มูลค่าของบริษทั ฯ ให้มากขึน้
นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า ข้อเสนอแนะทีด่ ใี นด้านการลงทุน แต่ทงั ้ นี้ขอชีแ้ จงในภาพรวม
กว้างๆ สาหรับในเครือของปตท.มีโรงกลันที
่ ม่ ขี นาดใหญ่มาก ดังนัน้ กลุ่มทีอ่ ยู่ในเครือของปตท. สามารถนา
น้ามันดิบไปกลันในโรงกลั
่
นใดก็
่ ได้ซง่ึ ถูกออกแบบมาให้ใช้หอกลันในการกลั
่
นน
่ ้ามันเหล่านี้ได้ แต่ในขณะทีโ่ รง
กลันของเอสโซ่
่
ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กลันน
่ ้ ามันได้ทุกชนิด เพราะฉะนัน้ ด้วยข้อจากัดหลายด้านอาจทาให้
บริษทั ฯ ไม่สามารถทีจ่ ะดาเนินการตรงนัน้ ได้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก
(ไกรสร จันทร์สวุ านิชย์)
ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ
(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษทั
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ประสบการณ์ ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิ ชย์
อายุ 66 ปี
• ประธานกรรมการ
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 12 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตําแหน่ งกรรมการ :2 ปี 10 เดือน
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 0.12
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสําคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุน่ ที่ 30
• วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 51
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 130/2016
การอบรม / สัมมนาที่ สาํ คัญอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) รุน่ ที่ 14
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุน่ ที่ 6
• หลักสูตร SURFACE WARFARE OFFICER
SCHOOL (SWOS)

2561-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2558–ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จํากัด
(มหาชน) /ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์
และ บริการชําระเงินออนไลน์
2557–2561

สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
(สนช.) รัฐสภา

2557-2558

สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(สนช.) รัฐสภาผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
กองทัพเรือทีป่ รึกษาธนาคารทหาร
ไทย ธนาคารทหารไทย
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นายทวีศิลป์ ชิ นะพัฒนวงศ์
อายุ 64 ปี
• กรรมการ
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตําแหน่ งกรรมการ : 3 ปี
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 1.92
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หา
ไม่ม ี
คุณวุฒิการศึกษา
• มศ.3 โรงเรียนอํานวยศิลป์
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 254/2561
การอบรม / สัมมนาที่ สาํ คัญอื่นๆ
• หลักสูตร Quality Management Seminar –
UNCTAD
• หลักสูตร Vessel Inspection – Exxon Mobil
• หลักสูตร Terminal Information / Regulation
- SHELL
• หลักสูตร Safety Officer – SHAWPAT
(Safety and Health at Work Promotion
Association – Thailand)

• หลักสูตร Understanding of ISM Code
• หลักสูตร ISPS Code, Port State Control
– NK Classification Society
• หลักสูตร Risk Management – A / PR
Seminar & Training
• หลักสูตร Crisis Management and Media
Handing Training
• หลักสูตร Investigation & RCA Technique
• หลักสูตร KPI’s Technique
ประสบการณ์ การทํางานย้อนหลัง 5 ปี
2561–ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
(มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2560-2561 กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด /
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และเคมีภณ
ั ฑ์
2554-2560 กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ชุตภิ ามารี
นออยล์ จํากัด
2539-2560 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วี.แอล. เอ็น
เตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) /
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และเคมีภณ
ั ฑ์
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นายยุทธนา แต่ปางทอง
อายุ 47 ปี
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตาแหน่ งกรรมการ : 3 ปี
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 0.12
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 120/2015
 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุน่ ที่ 233/2017
 หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leader (RCL) รุน่ ที่ 9/2017

ประสบการณ์ การทางานย้อนหลัง 5 ปี
2561–ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2557-ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) /
ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนอลูมเิ นียมและสังกะสี
2558-2561 ทีป่ รึกษาบริษทั
บริษทั ริช สปอร์ต จากัด (มหาชน) /
จาหน่ายรองเท้าและเครือ่ งกาย
2558-2561 กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน่
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)/ สินค้า
อุปโภคบริโภค
2556-2557 กรรมการตรวจสอบ
บริษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์
จากัด (มหาชน)/ ออกแบบ ผลิตและ
จาหน่ายอุปกรณ์สารกึง่ ตัวนา
2557-2537 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษทั ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)
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คำนิ ยำมของกรรมกำรอิ สระ
หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น เพื่อส่งเสริมหลัก การ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) และเพื่อช่วยกรรมการบริษทั ในการกาหนดหลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทัง้ สรรหาคัดเลือกและเสนอบุ ค คลที่
เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษทั โดยมุง่ เน้นถึงความเป็ น
ธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมันใจและความน่
่
าเชือ่ ถือต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
นิ ยำมกรรมกำรอิ สระ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดจี ึงได้พจิ ารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการทีม่ คี วามเป็ นอิสระ ทาหน้าทีต่ รวจสอบการดาเนินกิจการของ
บริษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตั ิงานที่ดี การบริหารกิจการ
ดาเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าทีใ่ นการสอบ
ทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่ว มกับ ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า รายงานทางการเงิน ของบริษัทมีความ
น่ าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างความ
มันใจและความน่
่
าเชือ่ ถือแก่ผลู้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียว่ามีการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบมี
ความยุตธิ รรมโปร่งใสและมีการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1.1 คุณสมบัตทิ วไป
ั่
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ โดยให้นับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดย
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือน
ประจา หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดีย วกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้ม ีอานาจควบคุม ของบริษัท เว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
(ค) ไม่ม ี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ถื อ หุ้น ที่ม ีนั ย หรือ ผู้ม ีอ านาจควบคุ ม ของผู้ ท่ีม ี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ม ี
อานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วน
เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ
บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจ่ ะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
(ง)

ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิด า
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั

(จ) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้ อง
สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอสิ ระ ตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายโดยไม่ต้อง
คานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะเป็ น
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
(ช) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้การบริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่ อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย
ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
(ซ) ไม่ป ระกอบกิจ การที่ม ีส ภาพอย่า งเดีย วกัน และเป็ น การแข่งขัน ที่ม ีนัย กับ บริษัท หรือไม่เ ป็ น
หุ้น ส่ว นที่ม ีนัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ น กรรมการที่ม ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้า ง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของ
บริษทั
(ฌ) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ น อิสระเกี่ยวกับการดาเนิน งานของ
บริษทั

(ญ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติท่ี ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด
1.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะ
(ก) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั
(ข) ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จด
ทะเบียน
(ค) มีหน้ า ที่ใ นลักษณะเดีย วกับ ที่กาหนดไว้ใ นประกาศตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ว่ า ด้ว ยคุณสมบัติแ ละ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ง)

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ น
การสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้

(จ) สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ

สิ �งท�ีสง่ มาด้วย 5

บรษิทั สอบบญ
ั ชธีรรมนติิ จำกดั
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

Certificates :

2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
2550 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169
2015
2007

Auditor who is approved by the Securities and
Exchange Commission
Auditor Registration No. 9169

Education :

2552 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากลยุทธ์การจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2538 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2009

Master of Business Administration (Strategic Management),
Thammasat University
Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting,
Ramkhamhaeng University

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

1995

Audit Partner

Experience :

Miss Thanyaphorn Tangtanopajai

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
Experience in external auditing more than 20 years

Tel. : 02 596 0500 Ext. 601
Mobile : 085 556 1195
E-mail : thanyaphorn.t@daa.co.th

Auditing

Specialized in :

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
ธุรกิจซื้อมาขายไป / Trading business
ธุรกิจโรงแรม / Hotel business
ธุรกิจบริการและสื่อสิ่งพิมพ์ / Services and printing business
ธุรกิจขายตรง / Direct sales business
ธุรกิจเดินเรือ / Shipping business
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ / Transportation & Logistics business
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ / Asset Management
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ / Provident funds
กองทุนรวม / Mutual funds
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ / Property Funds

Assurance

Advisory

สิ �งท�ีสง่ มาด้วย 5

บรษิทั สอบบญ
ั ชธีรรมนติิ จำกดั
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

Certificates :

2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
2539 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752
2015
1996

Auditor who is approved by the Securities and
Exchange Commission
Auditor Registration No. 4752

Education :

2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2005
1990

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
Mr.Peradate Pongsathiansak

Audit Partner
Tel. : 02 596 0500 Ext. 621
Mobile : 081 802 6123
E-mail : peradate.p@daa.co.th

Mini MBA, Thammasrt University
Bachelor of Business Administration in Accounting,
Ramkhamhaeng University

Experience :

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี
ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ
เฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7
Experience in external auditing more than 20 years
Experience in Due Diligence more than 20 years
Experience in accounting system 13th Asian Games and
7th FESPIC Games

Specialized in :

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
ธุรกิจซื้อมาขายไป / Trading business
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
ธุรกิจโรงแรม / Hotel business
ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ / Provident funds
กองทุนรวม / Mutual funds

Auditing

Assurance

Advisory

สิ �งท�ีสง่ มาด้วย 5

บรษิทั สอบบญ
ั ชธีรรมนติิ จำกดั
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

Certificates :

2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
2547 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7318
2020
2004

Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
Auditor Registration No. 7318

Education :

2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
2014

1997

นางสาวโชติมา กิจศิรกร
Miss Chotima Kitsirakorn
Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607
Mobile : 086 770 3300
E-mail : chotima.k@daa.co.th

Certification of Completion Diploma in Thai Financial Reporting
from Federation of Accounting Professions Under The Royal
Patronage of His Majesty The King
Bachelor of Business Administration in Accounting,
Ramkhamhaeng University

Experience :

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
ประสบการณ์งานทีป่ รึกษาด้านบัญชีให้บริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี
Experience in external auditing more than 20 years
Experience in internal audit 2 years
Experience in accounting system 2 years
Experience in Due Diligence more than 5 years
Experience in accounting advisory to listed company 2 years

Specialized in :

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
ธุรกิจซื้อมาขายไป / Trading business
ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
ธุรกิจบริการ / Service business
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ / Provident funds

Auditing

Assurance

Advisory

สิ �งท�ีสง่ มาด้วย 5

บรษิทั สอบบญ
ั ชธีรรมนติิ จำกดั
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

Certificates :

2561 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
2551 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
2017
2008

Auditor who is approved by the Securities
and Exchange Commission
Auditor Registration No. 9393

Education :

2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2011 Master of Accounting (MACC), Chulalongkorn University
2004

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
Miss Arisa Chumwisut

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager
Tel. : 02 596 0500 Ext. 817
Mobile : 086 397 0982
E-mail : arisa.c@daa.co.th

Auditing

Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting,
Rajamankala University of Technology Thanyaburi

Experience :

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
Experience in external auditing more than 10 years

Specialized in :

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
ธุรกิจซื้อมาขายไป / Trading business
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ / Provident funds
กองทุนรวม / Mutual funds

Assurance

Advisory

สิ �งท�ีสง่ มาด้วย 5

บรษิทั สอบบญ
ั ชธีรรมนติิ จำกดั
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

Certificates :

2560 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
2550 ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 1774
2549 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134
2017
2007
2006

Auditor who is approved by the Securities
and Exchange Commission
Tax auditor registration No. 1774
Auditor Registration No. 8134

Education :

2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล
Mr. Suwat Maneekanoksakul

Audit Partner

2011
2000

Master of Accounting (MACC), Thammasat University
Bachelor of Accounting (BACC), Kasetsart University

Experience :

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
Experience in external auditing more than 20 years

Tel. : 02 596 0500 Ext. 820
Mobile : 096 532 4969
E-mail : suwat.m@daa.co.th

Auditing

Specialized in :

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
ธุรกิจซื้อมาขายไป / Trading business
ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ / Provident funds
กองทุนรวม / Mutual funds

Assurance

Advisory

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749
41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

สิ� งที�ส่งมาด้วย 6
รำยละเอียดเบือ้ งต้นใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) ครังที
้ ่ 1 (VL-W1)
ที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ประเภทและชนิ ดของใบส ำคัญ แสดง ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) (บริ ษัท) หรือ (VL-W1) ชนิดระบุช่อื ผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือ ได้
สิ ทธิ
(ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (VL-W1)) โดยจะเสนอขายให้แก่ ผู้ถือ หุ้น เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

2 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี้ ภายหลังการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (VL-W1) บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
อีก

จำนวนที่ออกและเสนอขำย

400,000,000 หน่วย

รำคำเสนอขำยต่อหน่ วย

0.00 บาท (ศูนย์บาท)

อัตรำกำรใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย มีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุน้ (อัตราการ
ใช้สทิ ธิอาจเปลีย่ นแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

รำคำกำรใช้สิทธิ

0.50 บาท ต่ อ 1 หุ้น (ราคาการใช้สิท ธิอ าจเปลี่ย นแปลงในภายหลัง ตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

คณะกรรมการบริห ารหรือ กรรมการผู้จ ัด การหรือ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการ
บริห ารมอบหมาย เป็ น ผู้มีอ านาจก าหนดภายหลัง จากได้ร ับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

จ ำนวนหุ้น ที่ อ อกเพื่ อ รองรับ ใบส ำคัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 50.00
ของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
แสดงสิ ทธิ

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749
41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

วิ ธีกำรจัดสรร

บริษทั จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วน
การถือ หุ้น ในอัต ราส่ว น 2 หุ้น เดิม ต่ อ 1 หน่ ว ยใบสาคัญแสดงสิท ธิ ตาม
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท ที่ป รากฏในสมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ หุ้น โดยก าหนดให้ว ัน ที่ 11 มีน าคม
2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่จะมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
ทัง้ นี้ ภายหลังการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีท่มี ีเศษให้ปัดทิ้งทัง้ จานวน บริษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญ
แสดงสิท ธิท่ีเ หลือ จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถือ หุ้น เดิม ดัง กล่ า วทัง้ หมดใน
ภายหลัง

เงื่อนไขและระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่
ได้รบั การจัดสรรจากบริษัท ทัง้ นี้กาหนดการใช้สทิ ธิในวันที่ใบสาคัญแสดง
สิทธิมอี ายุครบ 2 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 เมษายน
2564 โดยครัง้ ที่ 1 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ครัง้ ที่ 2 จะใช้สทิ ธิใน
วันที่ 27 เมษายน 2565 ครัง้ ที่ 3 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 และครัง้
สุดท้ายจะใช้สทิ ธิในวันที่ 27 เมษายน 2566 (ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิ
ตรงกับวันหยุดทาการให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว)

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้ ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
สิ ทธิ
เป็ นหนัง สือตามแบบที่บริษัทกาหนด (ใบแจ้งควำมจำนงใช้ สิทธิ ) มายัง
บริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุด ท้า ยให้แ สดงความจานงในการใช้สิท ธิไ ม่ น้ อ ยกว่ า 15 วัน ก่ อ นวัน
กาหนดใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

บริษัทจะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลำดรองของหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ กิ ด บริษัทจะนาหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จำกกำรใช้สิทธิ
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ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีท่มี กี ารใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจน
ครบทัง้ จานวนแต่ผใู้ ช้สทิ ธิมใิ ช่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั จะเกิดผลกระทบ
ต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ ลดลงประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ ก่อน
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
2. ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะ
ได้รบั ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 24.07 โดย
ราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ย้อนหลังขึน้ ไป 15 วัน
ทาการ
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)
บริษทั จะได้รบั ผลกระทบด้านส่วนแบ่งกาไร ประมาณร้อยละ 33.33

เหตุในกำรต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ
แสดงสิทธิ ซึง่ เป็ นเหตุตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้เ สนอขาย
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น ที่อ อกใหม่ และหุ้น ที่อ อกใหม่ เ พื่อ รองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
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กำรปรับสิ ทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

บริษัทจะต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิเมื่อ
เกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั อันเป็ นผล
มาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(2) เมื่อบริษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือประชาชน
ทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจากัดในราคาต่อหุน้ ของหุน้ สุทธิต่อหุน้ ของ
หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ซง่ึ ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญ
จดทะเบียน
(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจากัด โดยทีห่ ลักทรัพย์นนั ้
ให้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญหรือให้สทิ ธิในการซือ้ หุน้
สามัญ (เช่ น หุ้น กู้ แ ปลงสภาพ หรือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น
สามัญ) โดยทีร่ าคาสุทธิต่อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว
ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั
(4) เมื่อ บริษัท จ่ า ยเงิน ปั น ผลทัง้ หมดหรือ บางส่ ว นเป็ น หุ้น สามัญ ให้แ ก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
สิทธิ
(6) ในกรณีท่มี เี หตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผู้ใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยทีเ่ หตุการณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ
(1) - (5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิใหม่ (หรือปรับจานวนหน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (VL-W1) แทนอัตราการใช้สทิ ธิ) อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทา
ให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ด้อยกว่าเดิม
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เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายมีอานาจ
พิจารณา
(1) กาหนดและ/หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียด
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับการ
ออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่อ ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) เข้าทา และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่ างๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ซึง่ รวมถึง
การติ ด ต่ อ และการยื่น ค าขออนุ ญ าตหรือ ขอผ่ อ นผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง และ
การนาใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั VL-W1 (เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)
(4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ VL-W1( และ/หรือ การด าเนิ น การดัง กล่ า วข้า งต้ น ทุ ก
ประการ)
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แบบรำยงำนกำรเพิ่ มทุน
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้า บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
1/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ประชุมคณะกรรมกำร) ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกีย่ วกับ
การเพิม่ ทุน และการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน ดังต่อไปนี้
1.
กำรเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาก 400,000,000 บาท เป็ น 600,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวน 400,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
มูลค่ำที่ตรำไว้
รวม
กำรเพิ่ มทุน
ประเภท
จำนวนหุ้น
(บำทต่อหุ้น)
(บำท)
หุน้ สามัญ
400,000,000
0.50
200,000,000
 แบบกาหนดวัตถุในการใช้เงิน
 แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate)
2.

กำรจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก า ร จั ด ส ร ร หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น จ า น ว น 400,000,000 หุ้ น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 200,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงิ นทุน

จัดสรรให้แก่

จำนวนหุ้น

เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
ตามใบส าคั ญ แสดง
สิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ
ของบริษัทที่ออกให้แก่
ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม ต า ม
สัดส่วน

400,000,000 หุน้

อัตรำส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

รำคำขำย
ต่อหุ้น(บำท)

2 หุน้ เดิม :
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ
1 หน่วย

- จัด สรรให้แ ก่
ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม
โ ด ย ไ ม่ คิ ด
มูลค่า
- ราคาการใช้
สิ ท ธิ 0.50
บ า ท ต่ อ 1
หุน้

วัน เวลำ จองซื้อ
และชำระเงิ นค่ำ
หุ้น
-

หมำยเหตุ
โปรดดู
รายละเอียด
ของ VL-W1
ตามสิง่ ทีส่ ง่
มาด้วย [1]
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หมำยเหตุ
(1)
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 400,000,000 หุ้น ในมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ครัง้ ที่ 1 (VL-W1) จานวน 400,000,000 หน่ วย (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (VL-W1)) ซึ่ง
บริษทั ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในกรณีทม่ี หี ุน้ ดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มกี ารใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) บริษทั
จะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาต่อไป
(2)
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็ นผูม้ อี านาจพิจารณา
(2.1) กาหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่ างๆ ที่
เกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
การจัด สรร และการใช้สิท ธิต ามใบส าคัญ แสดงสิท ธิ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(2.2) เข้าทา และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(2.3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่ อ และการยื่นคาขอ
อนุ ญ าตหรือ ขอผ่ อ นผัน เอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วต่ อ หน่ ว ยงานราชการหรือ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(2.4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกีย่ วเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (VLW1) และ/หรือ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
(3)
ผู้ถือหุ้นที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุด
ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ หุ้ น ณ วั น ที่ 11 มี น า ค ม 2564 ซึ่ ง เ ป็ น วั น ก า ห น ด ร า ย ชื่ อ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
2.2

3.

กำรดำเนิ นกำรของบริษทั กรณี ที่มีเศษของหุ้น
ในกรณี มี เ ศษของหุ้ น จากการค านวณอัต ราส่ ว นการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ( VL-W1) ของ
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละราย ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ จานวน

ก ำหนดวั น ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น /วิ สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ขออนุ ม ั ติ กำรเพิ่ มทุ น และจั ด สรรหุ้ น
เพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์
จูน แพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เ คีย ว กรุ ง เทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัช ดาภิเ ษก เขตดิน แดง
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่
11 มีนาคม 2564
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4.

กำรขออนุญำตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนต่อหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขกำรขอ
อนุญำต (ถ้ำมี)
4.1
บริษัทจะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2
บริษทั จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อนา
(1)
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั และ
(2)
หุน้ สามัญทีอ่ อกเนื่องจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5.

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่ มทุนและกำรใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
5.1
จัดสรรเป็ นหุน้ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
5.2
ใช้สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
5.3
ใช้เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับซือ้ เรือขนส่งสินค้าของบริษทั

6.

ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จำกกำรเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
6.1
บริษทั จะมีเงินทุนเพียงพอสาหรับการดาเนินกิจการและการขยายการลงทุนในธุรกิจ
6.2
บริษทั จะสามารถรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั

7.

ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จำกกำรเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1
นโยบำยเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือตามความ
เหมาะสม
7.2
ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้น สำมัญ ของบริ ษัท จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ ร บั เงิ น ปั น ผลจำกกำร
ดำเนิ นงำน
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้ใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั จะมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงาน
ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิและมีช่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เมื่อ
บริษทั มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

8.

รำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็ นสำหรับผูถ้ ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจในกำรอนุมตั ิ กำรเพิ่ มทุนและกำร
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนรองรับตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้ จานวนแต่ผใู้ ช้สทิ ธิมใิ ช่ผถู้ อื หุน้
เดิมของบริษทั จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลง
ประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้ ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รบั ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)
ประมาณร้อยละ 24.07 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ย้อนหลังขึน้ ไป 15 วันทาการ
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)
บริษทั จะได้รบั ผลกระทบด้านส่วนแบ่งกาไร ประมาณร้อยละ 33.33
ตำรำงระยะเวลำกำรดำเนิ นกำรในกรณี ที่คณะกรรมกำรบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษทั
ลำดับ
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
วัน เดือน ปี
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
2. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดง
11 มีนาคม 2564
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (Record Date)
3. วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
22 เมษายน 2564
4. กาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 และจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั
28 เมษายน 2564
สิทธิ
5. จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับจากวันทีผ่ ถู้ อื หุน้
มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
9.

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5, โทรสาร 0-2254-8749
41 Asoke-Dindaeng Road, Makkasan Bangkok 10400 Thailand TEL. (662) 254-6604-5, FAX (662) 254-8749

สิ� งที�ส่งมาด้วย 6
สำรสนเทศเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนเพือ่ รองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ) ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน
200,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน 400,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 400,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 600,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน
1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษทั (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รำยละเอียดของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนที่ออกใหม่
บริษัทประสงค์จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (VL-W1) ซึง่ ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
อัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คดิ มูลค่า และมีราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
(VL-W1) เท่ากับ 0.50 บาท ต่อ 1 หุน้ ในกรณีทม่ี หี ุน้ ดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มกี ารใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (VLW1) บริษทั จะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาต่อไป
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหารหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร มีอานาจพิจารณากาหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่ างๆ ที่
เกีย่ วกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ การเข้าทา และลงนามในเอกสารต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่างๆ ต่ อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทยังไม่มคี วามแน่ นอนจนกว่าจะได้รบั อนุ มตั ิจากที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
1.

วัตถุประสงค์ของกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนและแผนกำรใช้เงิ น
บริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ในครัง้ นี้
จานวน 200,000,000 บาท ไปใช้เป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั เป็ นจานวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท และ
ซือ้ เรือขนส่งสินค้าของบริษทั เป็ นจานวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท
2.

3.

ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้นเดิ มจำกกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ มทุน
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3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนรองรับตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้ จานวนแต่ผใู้ ช้สทิ ธิ
มิใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยผูถ้ อื หุน้ เดิมจะมี
สัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.2 ผลกระทบด้ำนรำคำ (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิท ธิ หุ้นของบริษัทจะได้รบั ผลกระทบด้านราคา (Price
Dilution) ประมาณร้อยละ 24.07 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ย้อนหลังขึน้ ไป 15
วันทาการ
3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)
บริษทั จะได้รบั ผลกระทบด้านส่วนแบ่งกาไร ประมาณร้อยละ 33.33
3.4 ควำมคุ้มค่ำที่ ผถู้ ือหุ้นได้รบั เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิ ทธิ ออกเสียงของผู้
ถือหุ้น
บริษัทคาดว่าการเพิ่มทุนเพื่อนาไปใช้เป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและสาหรับซื้อเรือขนส่งสินค้าของ
บริษทั นัน้ จะช่วยส่งผลให้ในอนาคตบริษทั มีโอกาสจะสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็ นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุน้ ในระยะยาว
4.

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นเกีย่ วกับการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
4.1
เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรเพิ่ มทุน
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีความจาเป็ นต้องดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและออกหุน้
สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ทีอ่ อกใหม่ ซึ่งออกและ
เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ นี้ เพื่อนาเงินทีไ่ ด้ไปใช้เป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
และสาหรับซือ้ เรือขนส่งสินค้าของบริษทั ทาให้บริษทั มีประสิทธิภาพมากขึน้
4.2
ควำมเป็ นไปได้ของแผนกำรใช้เงิ นที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ มทุน
บริษัทคาดว่าจะดาเนินการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมทัง้ ได้รบั เงินจากการทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว โดยบริษัทจะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการใช้สทิ ธิดงั กล่าวไปใช้เป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเป็ น
จานวนเงินประมาณ 100,000,000 บาท และซือ้ เรือขนส่งสินค้าของบริษทั เป็ นจานวนเงินประมาณ 100,000,000
บาท
4.3
ควำมสมเหตุสมผลของกำรเพิ่ มทุน แผนกำรใช้ เงิ นที่ ได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่ ม ทุ น
รวมทัง้ ควำมพอเพียงของแหล่งเงิ นทุน
คณะกรรมการของบริษทั มีความเห็นว่า การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซื้อ หุ้น สามัญของบริษัท ในครัง้ นี้ มีค วามสมเหตุ สมผลและเหมาะสม เนื่ อ งจากจะทาให้บริษัทมีแ หล่ งเงินทุน
เพียงพอเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษทั
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4.4

ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิ ดขึน้ ต่อกำรประกอบธุรกิ จของบริษทั ตลอดจนฐำนะกำรเงิ นและผลกำร
ดำเนิ นงำนของบริษทั อันเนื่ องมำจำกกำรเพิ่ มทุนและกำรดำเนิ นกำรตำมแผนกำรใช้เงิ นเพิ่ มทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที่บริษัทได้รบั จากการเพิ่มทุนนัน้ จะสามารถนาไปช่วยรักษา
สภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน และทาให้บริษทั มีเงินทุนเพียงพอสาหรับการดาเนินกิจการและขยายการลงทุน
ในธุรกิจให้มกี ารเติบโตมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ส่งผลให้บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ ตามไปด้วย
4.5
คำรับรองของคณะกรรมกำรบริษทั เกี่ยวกับกำรเพิ่ มทุน
ในกรณีทก่ี รรมการของบริษทั ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทในเรื่องเกีย่ วกับการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้าทีด่ งั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหากไม่ปฏิบตั ิหน้าที่นัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษทั ได้
ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ� งที�แนบมาด้วย 7
หลักฐานการแสดงสิ ทธิ เพือ่ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี )
1. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงทีส่ ่วนราชการออกให้ซ่ึ งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ อื หุน้
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลง
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบั มอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รบั ม อบฉันทะและยังไม่
หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
2. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล
2.1 กรณีผแู้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารตัวจริงทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนา
ซึง่ ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นผู้ถอื หุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความที่แสดงว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้เข้าร่วมประชุมนัน้ มี
อานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นผู้ถอื หุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความทีแ่ สดงว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
นัน้ มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ จานวน 1 ฉบับ
(ค) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่
หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1
ฉบับ
(ง) เอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผู้รบั มอบฉันทะซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของผู้ รบั มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1
ฉบับ

3. ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลม กับผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยหรือซึง่ เป็ น
นิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิติบุคคลนัน้
ตัง้ อยู่หรือโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อนิตบิ ุคคล ชื่อของผูแ้ ทน
นิตบิ ุคคล เงื่อนไข ข้อจากัด หรืออานาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผูแ้ ทน นิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
หมายเหตุ กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายชื่อทีป่ รากฏในสิง่ ที่ส่งมาด้วย 8 เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษทั ภายในวันจันทร์ท่ี 12 เมษายน 2564
เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดงั นี้ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผถู้ อื หุน้ ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนด
แบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็ นดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน (ใช้ได้สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทุกกรณี)
แบบ ข. เป็ นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทุกกรณี)
แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 8) โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้
ถือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่ งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน
น้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงรายละเอียดวิธกี ารลงคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้

โดยจะนาคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และถือ
ว่าคะแนนเสียงส่วนทีเ่ หลือเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วยตามทีเ่ สนอในวาระนัน้ ๆ
2. หากผู้ถือ หุ้น ไม่ เ ห็น ด้วย หรือ งดออกเสีย งในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้ว ยกมือเพื่อให้
เจ้าหน้าทีร่ บั ไปนับคะแนน
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. กรณีปกติให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
2. กรณีอ่นื ๆ ซึง่ กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีป่ ระชุมจะเป็ นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั กาหนด โดยประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการลงคะแนน ในแต่
ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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นาวาโทสมชาติ วิ พิศมากูล
อายุ 64 ปี
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันที่ ได้รบั การแต่งตัง้ 27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาที่ อยู่ในตาแหน่ งกรรมการ 3 ปี
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั (ร้อยละ) 0.12
(ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ความสาคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริ หาร
ไม่ม ี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้ า โรงเรียนนายเรือ
 วุฒบิ ตั รเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิ
การทหารเรือ
การอบรมหลักสูตรที่ จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 25/2019
การอบรม / สัมมนาที่ สาคัญอื่นๆ
 หลักสูตร How to Develop a Risk
Management
 หลักสูตร Long Gunnery,อินเดีย

 หลักสูตร Anti-Missile System, ฝรังเศส
่
 หลักสูตร Mine Hunting System ,เยอรมัน
,อิตาลี
 หลักสูตร Electronic Warfare,
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร Marine Terminal Engineering ,
ExxonMobil
 หลักสูตร Safety in Plant Design,
ExxonMobil
 หลักสูตร Risk Management , ExxonMobil
 หลักสูตร ISO/ISM Lead Auditor ,
Singapore
 หลักสูตร Business Management, PTT
ประสบการณ์ ทางานย้อนหลัง 5 ปี
2561-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน)/ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์
2558 – 2560 ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั กิ ารทางเรือ
บริษทั ปตท.จากัด (มหาชน)/ธุรกิจ
ปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจร
2555-2560 PTT Group Marine Standard
Management Leaderบริษทั ปตท.
จากัด (มหาชน) / พลังงาน
2555-2560 Oil Company International Marine
Forum, AP terminal Forum
2555-2560 กรรมการบริหาร สมาคมอนุรกั ษ์
สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม
น้ามัน (IESG)
2555-2557 ผูจ้ ดั การส่วนปฏิบตั กิ ารทางเรือ/
ผูจ้ ดั การส่วนปฎิบตั กิ ารคลัง
บริษทั พีทที ี แท้งค์ เทอร์มนิ ลั จากัด/
พลังงาน
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ข้อบังคับของบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุ้น
หมวดที่ 5
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 1. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุม
สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้
ถือหุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 2. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกีย่ วกับกิจการทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการไปใน
ระยะรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ รอบบัญชีของบริษทั
(3) พิจารณาและอนุมตั จิ ดั สรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจ ารณาและอนุ ม ัติเ ลือ กตัง้ กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่พ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
(6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 3. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ค ณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ
หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ เสนอความเห็นและคาแนะนาของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หุ้ น
นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่บี ริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมหรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอ่ืนใดในกรณีท่ีเร่ืองท่ีจะนําเสนอต่อท่ี
ประชุม มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ คําบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อ
กันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม
สถานท่ีจดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต้องอย่ใู นท้องท่ีอนั เป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท้องท่ีอนั เป็น
ท่ีตั้งของสาขาของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่นื ใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด

ข้อ 4. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รบั มอบ
ฉันทะไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและทา
ตามแบบทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดกาหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะถืออยู่
ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานทีป่ ระชุม
ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม
ข้อ 5. การประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผู้ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็ นผู้ถอื หุ้นทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที่
คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็ นไปตามทีป่ รากฏใน
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันเดียวกันนัน้ ทัง้ นี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รบั ผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีขอ้ มูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปแล้ว
วันทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินสอง (2) เดือน
แต่ตอ้ งไม่ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้มกี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ และเมื่อคณะกรรมการกาหนดวันเพื่อกาหนด
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าประชุมแล้วจะเปลีย่ นแปลงมิได้

ข้อ 7. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน กรณีไม่
มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง (1) เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 8. ประธานทีป่ ระชุมมีหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั และต้องดาเนินการ
ประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นลาดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ทป่ี ระชุมกาหนดสถานทีว่ นั
และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ข้อ 9. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการออกเสียงโดยวิธชี ูมอื หรือโดยการลงคะแนนลับ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ การออกเสียงลงคะแนนในส่วนทีถ่ อื ว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงั คับกับ
กรณีทบ่ี ริษทั ได้ออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกาหนดให้มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และทีป่ ระชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกาหนด
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องอันใด ผูถ้ อื หุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ มิได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 10. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)

(2)

ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใดๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั คะแนน
เสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนจากัดหรือบริษทั จากัดมาเป็ นของบริษทั
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั
การออกหุน้ กู้
การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
เรื่องอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
วิ ธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื อยู่ โดยหนึ่ งหุ้นถือเป็ นหนึ่ งเสียง
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถอื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง โดยขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวยกมือขึน้
 หากมีผถู้ อื หุน
้ ยกมือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผถู้ อื หุน้ ท่านนัน้ ลงคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้ าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้ าที่เก็บบัตร
ลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนาไปตรวจนับคะแนนเสียง และสาหรับผูถ้ อื หุน้ ที่
ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้สง่ บัตรลงคะแนน บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ มีมติอนุมตั ติ ามทีป่ ระธานฯ เสนอ
ทัง้ นี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ ประจาปี 2564 เจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 หากไม่มผี ถู้ อื หุน
้ ท่านใดยกมือเลย บริษทั จะถือว่าทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอ
เว้นแต่ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้
ซึง่ ในกรณีน้ี บริษทั ได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน
้ ได้มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสาหรับแต่ละวาระ
เรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รบั แจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามทีผ่ ถู้ อื
หุน้ นัน้ มอบฉันทะมาทุกประการ
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบ
ั มอบฉันทะซึ่ง ลงทะเบีย นแล้ว แต่ ยงั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่ ว ม
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษทั ขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสาหรับวาระทีเ่ หลืออยู่ทงั ้ หมด โดยขอให้
ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้ า และส่งมอบแก่เจ้าหน้ าที่เพื่อทาการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ ละวาระการ
ประชุม

1.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทาการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้ า
ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ โดยทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 สาหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงไม่เห็น ด้วย
และ งดออกเสียง มาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ
2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เป็ นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทป่ี ระชุม
ทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็ นจานวนกีเ่ สียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ว ย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผล
ดังกล่าวสิน้ สุดลงแล้ว บริษทั จะไม่นบั คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นคะแนนเสียงอีก
3. กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสีย ได้แก่
3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบ ฉันทะจากผู้
ลงทุนต่างประเทศ ทีแ่ ต่งตัง้ ให้ custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกากับ
3.3 บัตรลงคะแนนทีช่ ารุด และอยู่ในสภาพทีไ่ ม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
ทัง้ นี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะ คืนทัง้ หมดทุกวาระเมื่อการประชุม
เสร็จสิน้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
4. การแสดงความคิ ดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย
4.1 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยก มือ
ขึน้ และเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนทีบ่ ริษทั ได้จดั เตรียมไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ขอความ
กรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะ หลังจากนัน้ จึง
แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษทั สามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือ
แสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ ้ากัน เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ทีน่ อกเหนือจากวาระทีก่ าลังพิจารณา อยู่
บริษทั ใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10

แผนที่ ของสถานที่ ประชุม

สิ� งที�ส่งมาด้วย 11
Attachment 11
ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียน ...................................................................
Written at
วันที่ ...............เดือน ........................................พ.ศ. .......................
Year
Month
Date
(1) ข้าพเจ้า .........................................................สัญชาติ ....................อยูบ่ า้ นเลขที่ ......................ถนน .........................
Road
Nationality
Residing at
I/We
ตาบล/แขวง ................................อาเภอ/เขต ....................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์ .......................
Postal Code
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ...........................หุน้
Being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number
Shares,
of
และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ ..........................................เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to
Votes as follows:
หุน้ สามัญ ....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสียง
Votes
Ordinary share of
Shares, and having the right to vote
equivalent to
หุน้ บุรมิ สิทธิ..............-.................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................-........................เสียง
Votes
Shares, and having the right to vote
Preference share of
equivalent to
(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint:

□

1. .................................................................อายุ .................ปี อยู่บา้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Year Residing at
Age
Road
ตาบล/แขวง ...........................อาเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
or
Postal Code

□

2. .................................................................อายุ .................ปี อยู่บา้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Age
Road
Year Residing at
ตาบล/แขวง ...........................อาเภอ/เขต ..............................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
Amphoe/Khet
or
Province
Tambol/Khwaeng
Postal Code

□

3. ..................................................................อายุ .................ปี อยู่บา้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Year Residing at
Age
Road
ตาบล/แขวง ............................อาเภอ/เขต ..............................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
or
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
Postal Code

□

4. นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ตาแหน่ ง ประธานกรรมการอิสระ
Cdr. Somchart Vipismakul Rtn. Positions Chairman and Independent Director

อายุ 64 ปี
Age 64 Year

อยูบ่ า้ นเลขที่ 191/48 หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล ตาบลสุรศักดิ ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Residing at 191/48 Moo.3 Kao Kilo Road, Surasak, Si Racha, Chonburi 20110
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จนู แพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จนู กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย ทัง้ นี้กรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นผูไ้ ม่มสี ว่ นได้เสียใดๆกับบริษทั
To attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Thursday 22 April 2021 at
09.00 am. at Fortune Platinum Room, 3/F, Grand Mercure Bangkok Fortune, No. 1 Ratchadapisak Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or
any adjournment at any date, time and place thereof. An Independent Directors who proxies by the Company which has no relationship
with the company.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

 วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 10 July 2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2563 และแผนงานปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating results of the year 2020 and the Business Plan for the year 2021.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั และรายงานผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปั นผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
Agenda 4 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds for the year 2020
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ ประจาปี 2564
Agenda 5 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด / Appointing the whole nominated candidates
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / Appointing an individual nominated candidate
1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์ / ADM.Krisorn Chansuvanich
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2. นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์ / Mr.Taveesilpa Chinnapatthanawong
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง / Mr.Yutthana Taepangthong
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain
 งดออกเสียง / Abstain

 วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
Agenda 6 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2564
Agenda 7 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company’s subsidiaries and the audit fee for year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ 8 พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Warrant) ที่ จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษัทให้แก่ผ้ถู ือหุ้นรายเดิ มตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
Agenda 8 To approve the issuance and allocation of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of V.L. Enterprise Public
Company Limited No.1 (VL-W1) to existing shareholders on a pro rata basis to their respective shareholdings (Rights Offering)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ิ
่
 วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั การเพิ มทุนจดทะเบียนบริ ษทั และแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4.
Agenda 9 To approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of
Association of the Company
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริ ษทั
Agenda 10 To approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 11 Other Matters (If any).
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and
shall not be my/our voting as a shareholder.
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(.................................................................)

ลงชือ่ /Signed.................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(.................................................................)

หมายเหตุ / Remarks:
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระแต่งตัง้ กรรมการสามารถแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือแต่งตัง้ กรรมการรายบุคคล
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be
appointed.
3. ในกรณีท่มี วี าระที่พจิ ารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may
use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแก
รนด์ เมอเคียว ฟอร์จนู กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Thursday 22 April 2021 at 09.00 am. at Fortune Platinum
Room, 3/F, Grand Mercure Bangkok Fortune, No. 1 Ratchadapisak Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any
date, time and place thereof.
 วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
Agenda No.
Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
Agenda No.
Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
Agenda No.
Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
Agenda No.
Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ …… เรื่อง .....................................................................................................
Agenda No.
Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

 วาระที่ …… เรื่อง .....................................................................................................
Agenda No.
Re:
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 วาระที่ …… เรื่อง พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2564 (ต่อ)
Agenda No.
Re: To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation for the
year 2021 (continued)
ชื่อกรรมการ/ Director’s name .............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(.................................................................)

ลงชือ่ /Signed.................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/ Proxy
(.................................................................)

