ข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

คำแนะนำ

แนวทางปฏิบัติ

บริษัทมีความห่วงใยต่อ

1. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อน

สุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ถือหุ้นและ ผู้เข้าร่วม
ประชุมจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19
"จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น

เข้าประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเสี่ยง บริษัทขอสงวน
สิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องสวม หน้ากากอนามัยที่นำมาเอง
ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างเพื่อลดความ
แออัดของผู้เข้าร่วมประชุม จึงสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง

มอบฉันทะให้กรรมการ

4. ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่ง

อิสระของบริษัทเข้าร่วม

หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

ประชุมและออกเสียง ลง
คะแนนในนามของท่าน
แทนการเข้าประชุมด้วย
ตนเอง"

มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565
5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.vltanker.com ต่อไป

NOTES
ที่ประชุมเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 8.00 น.
งดแจกของที่ระลึก และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 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

28 มีนาคม 2565
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ท่านผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2)
3. ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระที่ 4)
4. คานิยามกรรมการอิสระของบริษทั ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
5. ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
6. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
7. ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ในรูปแบบคิว
อาร์โค้ด
9. แผนทีข่ องสถานทีป่ ระชุม ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 มีมติให้เรียกประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษำยน 2565 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน แพลตติ นัม ชัน้ 3 โรงแรม
แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดำภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400 และได้กำหนดรำยชื่ อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนำคม 2565
สาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 บริษทั ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่
2 มีนาคม 2565 และประกาศเรียนเชิญให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ
บริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกาหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มกี ารเสนอระเบียบ
วาระใด และไม่ มีก ารเสนอชื่อ บุ ค คลเข้า มาเป็ นกรรมการมายัง บริษั ท ดัง นั น้ บริษั ท จึง ขอแจ้ง ร ะเบี ย บวาระตามมติ
คณะกรรมการบริษทั ดังนี้
วำระที่ 1

พิ จำรณำรับทรำบผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั สำหรับปี 2564 และแผนงำนปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
บริษั ท ได้ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานที่ผ่ า นมาและการเปลี่ย นแปลงที่ส าคัญ ซึ่ง เกิด ขึ้น ในรอบปี 2564 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์
โค้ด ทีจ่ ดั ส่งล่วงหน้าให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 ทัง้ นี้ แผนงาน
ประจาปี 2565 จะนาเสนอในวันประชุมผูถ้ อื หุน้

1

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจาปี 2564 และ
แผนงานประจาปี 2565 ซึง่ จะนาเสนอในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
กำรลงมติ :
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วำระที่ 2

พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นของบริษทั และรำยงำนผูส้ อบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
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 2564 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบ
บัญ ชีของบริษัท และผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่ได้จดั ส่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือ
หุน้ แล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รำยกำร
สินทรัพย์
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

ปี 2563
ล้ำนบำท
1,763.67
927.07
652.80
84.40
0.106

ปี 2564
ล้ำนบำท
1,951.97
1,057.11
669.51
23.11
0.028

เพิ่ ม/(ลด)
ล้ำนบำท
188.30

ร้อยละ
10.67

130.04
16.71

14.03
2.56

(61.29)
-

(72.62)
-

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินสาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
และสอบทานแล้ว เห็น ว่ างบการเงิน ของบริษัท สาหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 มีค วามถู ก ต้อ งใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ฎหมายกาหนด มีความครบถ้วนและการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 3

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรจ่ำยเงิ นปั นผล และตัง้ สำรองตำมกฎหมำยสำหรับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท
สำหรับปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 115 ซึง่
กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่
2

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
เงินทุนสารองต่าง ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามที่กฎหมายกาหนด โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจาปี 2564 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินจานวน
23,110,016.07 บาท ดังนัน้ บริษทั จึงจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,156,000 บาท ซึ่ง
คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินสาหรับปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และบริษัท
เห็ น สมควรจัด สรรก าไรเป็ นเงิน ปั นผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในอัต ราหุ้ น ละ 0.015 บาท รวมเป็ นเงิน ทั ง้ สิ้น
14,500,390.50 บาท ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ทัง้ นี้บริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้วจานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,000,000
บาท ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยจ่ายจากกาไรสะสม
ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI) ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา
ทีไ่ ด้รบั เงินปั นผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ ่าย ดังนัน้ ผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลไม่ได้รบั เครดิตภาษี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี 2564 ดังนี้
(1) จัดสรรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นเงินจานวน 1,156,000 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิตามงบการเงินสาหรับปี 2564
(2) จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ จานวน 2 ครัง้ คือ
ครัง้ ที่ 1 บริษทั ได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.01
บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล (BOI)
ครัง้ ที่ 2 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 14,500,390.50 บาท โดยจ่ายจากกาไร
สะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI)
ในครัง้ ที่ 2 นี้ บริษัทกาหนดให้จ่ายเงินปั น ผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ ที่มรี ายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565
(Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
รวมเป็ นจานวนเงินทีจ่ ่ายปั นผลทัง้ สิน้ 22,500,390.50 บาท

ทัง้ นี้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวของบริษทั ยังมีความไม่แน่ นอน เนื่องจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ ถอื
หุน้
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กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจำปี 2565
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 าแห น่ งอาจได้รบั
เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 มีกรรมการครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(2) นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(3) นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม เพื่อรับ
การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการตามหลัก เกณฑ์ ท่ีไ ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 3
พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ 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
หลักเกณฑ์ต่าง แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติเห็นควร
ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุ มตั ิการแต่ง ตัง้ 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 านในฐานะกรรมการบริษทั และ
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 ือ
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หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 3 ท่าน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้
(1) นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(2) นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(3) นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ข้อมูลของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 3 และสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 5

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2565
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 นคราว ไป หรือ
จะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง
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 ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
ตำแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการย่อย
กรรมการในคณะกรรมการย่อย

BOD
ปี 2564
30,000
12,000

ปี 2565
30,000
12,000

AC

RA / NRC /CG&CSR

ปี 2564

ปี 2565

20,000
12,000

20,000
12,000

ปี 2564

ปี 2565

5,000
5,000

5,000
5,000

AGM / EGM
ปี 2564
30,000
12,000

ปี 2565
30,000
12,000

ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม
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การจ่ายเงินบาเหน็จให้กบั กรรมการ
กาหนดให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้กบั กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครัง้ เดียวต่อปี ใน
วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจานวนเงินบาเหน็จทีก่ รรมการแต่ละรายจะได้รบั
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ในรูปเบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้แก่
กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครัง้ เดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรจานวนเงินบาเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะ
ได้รบั
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้น ซึ่งมา
ประชุม
วำระที่ 6

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2565
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 อบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่ งหน้ าที่ ใด 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 2565 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 2565 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
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โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ข้อมูลเกีย่ วกับประวัติ
และประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5 และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 1,050,000 บาท เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 5
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 ม ัติแต่งตัง้
ผู้สอบบัญ ชีจ ากบริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ จ ากัด ดังมีรายชื่อ ที่ระบุ ข้างล่ างนี้ เป็ น ผู้สอบบัญ ชีข องบริษัท
ประจาปี 2565 พร้อมอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีประจาปี 2565 ดังนี้
ค่าสอบบัญชี
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
(1) นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
(2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์
(3) นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร
(4) นางสาวโชติมา กิจศิรกร
(5) นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล

ปี 2564
1,000,000

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
1,050,000

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 7

พิ จำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 105 ซึง่
กาหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
นอกจากนี้ วาระนี้กาหนดขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง 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 ารณาเรื่ องอื่น
นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/
หรือคณะกรรมการบริษทั ตอบข้อซักถาม หรือชีแ้ จงผูถ้ อื หุน้
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ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2565 บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผู้รบั มอบฉันทะกรุณา
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้ ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีร่ ะบุเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ แี ถบบาร์โค้ด
(BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10 พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีใ่ น
วันประชุม
หากผู้ถอื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตวั เอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท
เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.vltanker.com สาหรับข้อบังคับของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และวิธกี าร
ออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีคาถามทีต่ ้องการให้บริษทั ชีแ้ จงในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระการประชุมทีน่ าเสนอในครัง้
นี้ กรุณาส่งคาถามมายังเลขานุ การบริษัท ล่วงหน้ ำก่ อนวัน ประชุมอย่ำงน้ อย 2 สัปดำห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์ โหลด
แบบฟอร์มการส่งคาถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ข องบริษัท และจัดส่งคาถามทางอีเมล ir@vltanker.com หรือส่งไปรษณีย์
มายั ง บริษั ท วี . แอล. เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 41 ถ.อโศก-ดิ น แดง แขวงมั ก กะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษทั
หมายเลขโทรศัพท์ 0 22546604 ต่อ 119
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สิ� งที�ส่งมาด้วย 1
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมฟอร์จนู แพลติ นัม ชัน้ 3
โรงแรมแกรนเมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กรรมการบริษทั ฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ)
1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์
ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชัคพัฒน์ นัสการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
กรรมการ
6. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
7. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
8. นายเกษมศักดิ ์ เกียรติสงู ส่ง
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง /รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ
2. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั
3. นายยุทธนา พูนศิรพิ พิ ฒ
ั น์
4.
5.
6.
7.
8.

นายเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์
นายธเนศ ปรุงเจริญกิจ
นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล
นางสาวนริษา ทองมณี
นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ

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)
กรรมการความเสีย่ ง / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั กิ าร
สมุหบ์ ญ
ั ชี
เลขานุการบริษทั ฯ

ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สอบบัญชีธรรมมนิ ติ จากัด
1. นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
ผูส้ อบบัญชี
2. นางสาวพรรณทิพา เป๋ าอยู่สขุ
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
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ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษทั อิ นไซท์ ลีกลั จากัด
1. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล
ที่ปรึกษาทางการเงิ น บริษทั แคปปิ ตอล วัน พาร์ทเนอร์ จากัด
1. นายชยุตม์ ภมรชัยศิรกิ จิ
เริ่มการประชุม
พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้
มอบหมายให้นางสาวศรินภัสร์ ธนนปุรมิ พัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ป็ นพิธกี รดาเนินการประชุม(“พิธกี รฯ”)
พิธกี รฯ กล่าวต้อนรับคณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมสามัญประจาปี 2564 พร้อมทัง้ กล่าวข้อ
ปฏิบตั ใิ นการประชุมภายใต้สถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 จากนัน้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
พิธกี รฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี จึง ขอแจ้งให้ทราบถึง
ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บตั รลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้
 วาระทีจ่ ะต้องลงคะแนนเสียงทัง้ สิน้ มี 9 วาระจากทัง้ หมด 11 วาระ
 ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลาดับทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิผู์ ้ถือหุ้นในการซักถามในระหว่างการ
ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 1 และวาระที่ 5 หากท่านผู้ถือหุ้นมีขอ้ ซักถามหรือข้อสงสัย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึน้
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯจะนาไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ผมู้ คี าถามแจ้งชื่อนามสุกลจริง และแจ้งว่าท่านเป็ นผู้
ถือหุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
สาหรับวาระอื่นๆ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษคาถาม ที่ บริษัทฯได้
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
 ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รบั มอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จานวนหุน้ ทีต่ นถือ
หรือเท่ากับจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
 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 ฯจะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ มีมติอนุมตั ติ ามทีป่ ระธานฯ เสนอ
กรณีไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดยกมือเลย บริษทั ฯจะถือว่าทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอเว้น
แต่ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งใน
กรณีน้ี บริษทั ฯได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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 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 บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสาหรับวาระทีเ่ หลืออยู่ทงั ้ หมด โดยขอให้ออกเสียง
ลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
 ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตาม
ความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษทั ฯจะทาการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้า ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ โดยทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
 สาหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั ฯจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุน้ ทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วนามาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสทิ ธิออก เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ แยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็ น
จานวนกี่เสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละเท่ าใด ทัง้ นี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิ ดรับ บัต ร
ลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านัน้
 สาหรับวาระทีต่ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากจากผูถ้ อื หุน้ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านัน้ โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง”
บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งวาระที่ 1 3 4 5 7 และ 10 วาระ
เหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านัน้ และภายใต้ขอ้ บังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การ
ออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใดๆ ในที่ประชุมผู้ถอื หุน้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
 กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสีย ได้แก่
1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะ
จากผูล้ งทุนต่างประเทศ 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 ฯขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ คืนทัง้ หมดทุกวาระเมื่อการ
ประชุมเสร็จสิน้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 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 น การลงคะแนนแบบเปิ ด เผยไม่ใช่ก ารลงคะแนนแบบลับ และมีก ารเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครัง้ นี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
1. เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบนับคะแนน
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2. ตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ อิสระเป็ นผูร้ ว่ มนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณชินโชติ ไกรโชติชยั
 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 2564 หรือ Record Date ในวันพฤหัสบดีท่ี
11 มีนาคม 2564
ในการประชุมวันนี้มผี ถู้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง จานวน 13 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 544,144,041 หุน้ และโดยการ
มอบฉันทะจานวน 24 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 29,185,189 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 37 ราย นับรวมจานวนหุน้
ทัง้ หมดได้ 573,329,230 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 71.6662 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยปั จจุบนั
บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทัง้ หมด จานวน 4,366 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 800,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุมและเริม่ การประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563 ทีจ่ ดั ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
โดยมีสาเนารายงานการประชุมทีจ่ ดั ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ด เป็ นเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่
1 ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ฯให้ความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึง
ขอเสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
การลงมติวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ ได้ถามทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ แก้ไขเพิม่ เติมหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคาถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ มีมติอนุ มตั ิรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มีผถู้ อื หุน้ เข้ามาเพิม่ เติมจานวน 11 ราย มีจานวนหุน้ เท่ากับ 1,077,311 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยู่ในการประชุม
ทัง้ สิน้ 48 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,406,541 หุน้ แบ่งคะแนนเสียงเป็ นดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

คะแนนเสียง
574,406,541
0
0
0
574,406,541

ร้อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.0000
100.0000
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วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯสาหรับปี 2563 และแผนงานปี 2564
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าบริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี
2563 แบบ 56-1 (One Report) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีรายละเอียดปรากฎตามทีส่ ง่ ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็ นเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้อธิบายเพิม่ เติมในภาพรวมของบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจบริการขนส่งน้ามัน หรือ Oil
Tanker หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ โดยการขนส่งสินค้าทางทะเล มีสนิ ค้าหลักที่ทาการขนส่ง 5
ประเภท ได้แก่ น้ามันดิบ น้ามันเตา น้ามันใส น้ามันหล่อลื่น และน้ามันปาล์ม มีเรือให้บริการขนส่งในปี 2563 จานวนทัง้ สิน้
12 ลา โดยแบ่งเป็ นเรือในประเทศจานวน 8 ลา และเรือวิง่ ต่างประเทศจานวน 4 ลา มีน้าหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 39,019
เดทเวทตัน มีอายุกองเฉลีย่ กองเรือ 16 ปี VL ขนส่งในประเทศและต่างประเทศให้กบั กลุ่มคู่คา้ น้ ามันรายใหญ่ หรือเจ้าของ
โรงกลันน
่ ้ ามัน สาหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนาม และพม่า เป็ นต้น
VL เป็ นที่ยอมรับจากคู่ค้า มีสญ
ั ญาต่ อเนื่องตัง้ แต่ ปี 2534 จนถึงปั จจุบนั มีสญ
ั ญาแบบระยะยาว 1-13 ปี
สัญญาระยะสัน้ แบบรายเทีย่ ว และสัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter ทาให้บริษทั ฯ สามารถวางเป้ าหมายการเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องและมันคง
่ ประกอบกับบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ มีประสบการณ์ มีความรูค้ วามชานาญมาอย่างยาวนานเกินกว่า
20 ปี มีมาตรฐานการขนส่ง เน้นความปลอดภัยเป็ นหลัก และเป็ นทีย่ อมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine
Forum (OCIMF) จึงมีสญ
ั ญาว่าจ้างมาอย่างยาวนาน
ส าหรับ ปี 2563 เรีย กได้ว่ า เป็ น ปี แ ห่ ง ความท้า ทายและการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงไปทัวโลก
่
ทาให้บริษทั ฯต้องปรับ
แผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ การปรับตัวให้ทนั ต่อเหตุการณ์เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯจะไม่ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงแต่กส็ ง่ ผลให้การขนส่งในประเทศชะลอตัวลงไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขนส่ง
ในประเทศลดลงคิดเป็ นร้อยละ 22.47 เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่ ในทางกลับกันการขนส่งในต่ างประเทศกลับมีสดั ส่วนที่
เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 38.09 เมื่อเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ดผี ลประกอบการของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั ฯยังคงสามารถรักษากาไรไว้ได้คดิ เป็ นร้อยละ 12.93
สาหรับสาเหตุทก่ี ารขนส่งในประเทศมีสดั ส่วนทีล่ ดลงมาจากมาตรการทีร่ ฐั บาลประกาศออกมา เช่น การล็อก
ดาวน์ ใ นประเทศ การสนับ สนุ น ให้ทางานจากที่บ้า น และงดการเดิน ทางข้ามจังหวัด เป็ นต้น จึง ส่ง ผลให้ก ารใช้น้ ามัน
ภายในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชดั และประกอบกับราคาน้ ามันทีล่ ดต่ าลง สาหรับการขนส่งในต่างประเทศมีอตั ราเติบโต
ขึน้ เนื่องจากมีสดั ส่วนการใช้น้ามันปาล์มเพิม่ มากขึน้
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงผลการดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. รายได้ค่าบริการขนส่งรวม 647 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 9.1 จากสาเหตุทก่ี ล่าว
มาข้างต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีม่ กี ารควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชดิ ทาให้มสี ดั ส่วนลดลงร้อยละ 9.68
3. ด้านสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 1,764 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ
10.3 เนื่องจาก VL ได้ขายเรือออกไปในระหว่างปี 2563 ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่
ลดลงเนื่ อ งจากจัด สรรเงิน บางส่ ว นไปลงทุ น ในสิน ทรัพ ย์ ท างการเงิน (ตราสารหนี้ ) ที่ไ ด้ ร ับ
ผลตอบแทนทีด่ ตี ่อ VL
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4. ด้านหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม บริษทั ฯมีหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ รวม ลดลงจานวน 126 ล้าน
บาท เนื่องจาก VL จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบัน ตามเงื่อนไขของสัญญาทีก่ าหนดไว้ และส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ รวม เพิม่ ขึน้ จานวน 52 ล้านบาท มาจากผลการดาเนินงานทีเ่ ป็ นกาไรสุทธิ จานวน 84
ล้านบาท และได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2563 จานวน 32 ล้านบาท
5. อัตราส่วนทางการเงินมีอตั รากาไรขัน้ ต้นที่ดีข้นึ อยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 26 และมีอตั รากาไรจากการ
ดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ เช่นกัน อยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 19 สะท้อนให้เห็นว่า VL มีความสามารถในการทากาไร
ทีม่ นคง
ั ่ และดีอย่างต่อเนื่อง
6. อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตรา 1.11 เท่า ซึ่งดีข้นึ จากปี 2562 รวมถึงอัตราส่วน
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ VL มีอตั รา 1.05 เท่า ซึง่ ดีขน้ึ กว่าปี 2562 เช่นกัน แสดง
ให้เห็นว่า VL มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินทีด่ ี
สาหรับแผนงานในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมีแผนเดินหน้ าที่จะขยายกองเรือเพิ่มขึน้ และจะรับเรือต่ อใหม่
VL 23 ซึง่ ขณะนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในไตรมาส 2 พร้อม
แผนการจัดหาเรือขนาด 10,000 เดทเวทตัน ทีจ่ ะรองรับการขยายเส้นทางการขนส่งไปยังประเทศจีน และอินเดีย
นอกจากนี้แล้วบริษทั ฯยังคงดาเนินกิจกรรมต่างๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เช่น การ
ไปพัฒนาป่ าชายเลน การจัดตัง้ โครงการต้นกล้าวี.แอล “V.L. Seeds” การหลีกเลีย่ งการทาให้เกิดมลภาวะทางทะเล การ
ควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และรวมถึงการออกนโยบายด้านต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
อย่างยังยื
่ น ดังทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในแบบรายงานประจาปี 56-1 (One Report)
การลงมติวาระนี้ ไม่ตอ้ งมีการลงมติเนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
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
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ง บการเงิ น ของบริ ษัท ฯ และรายงานผู้ส อบบัญ ชี ส าหรับ ปี 2563 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม

คุณชุติภา กลิน่ สุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชีสาหรับปี
2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัทฯ สอบบัญชีธรรมนิติ
จากัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบแล้วนาเสนอต่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้พจิ ารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิในวาระนี้ โดยมีสาระสาคัญของงบการเงิน
ปรากฎในเอกสารสิง่ ทีแ่ นบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปได้ดงั นี้
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รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

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

ปี 2563
ล้านบาท
1,763.67
927.07
652.79
84.40
0.11

เพิม่ /(ลด)
ล้านบาท
(203.78)
(255.01)
(60.28)
3.64
-

ร้อยละ
(10.36)
(21.57)
(8.45)
4.50
-

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯได้พจิ ารณาและสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
มาตรฐานการบัญชี และเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ และรายงาน
ผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ และรายงานผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มีผถู้ อื หุน้ เข้ามาเพิม่ เติมจานวน 1 ราย มีจานวนหุน้ เท่ากับ 9,000 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยู่ในการประชุมทัง้ สิน้
49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้ แบ่งคะแนนเสียงเป็ นดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

คะแนนเสียง
574,415,541
574,415,541

ร้อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.0000
100.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับปี 2563
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุติภา กลิน่ สุวรรณ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 115 ซึง่ กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทีใ่ ห้คณะกรรมการบริษทั ฯมีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป และมาตรา 116 ซึง่ กาหนดว่า บริษทั ฯต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
วาระที่ 4
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นอกจากนี้ บริษทั ฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษทั ฯและตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ดังนัน้ จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ฯประจาปี 2563 บริษทั ฯมีกาไรสุทธิตามงบการเงิน
จานวน 84,400,946.71 บาท ดังนัน้ บริษทั ฯจึงจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 4,230,000 บาท ซึง่ คิด
เป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินสาหรับปี 2563 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และบริษทั ฯเห็นสมควรจัดสรร
กาไรเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 56,000,000 บาท ซึง่ คิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ
66 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ โดยในปี 2563 ทีผ่ ่านมา
บริษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วจานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท รวมเป็ น
เงินทัง้ สิน้ 16,000,000 บาท ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยจ่ายจาก
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI) จึงทาให้คงเหลือการจ่ายเงินปั นผล
ครัง้ นี้อกี ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 40,000,000 บาท ตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏ ณ วันที่ 11 มีนาคม
2564 (Recode Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
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 เตรียมไว้ให้และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับปี 2563 ด้วยคะแนน
เสีย งเป็ น เอกฉัน ท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้ น และผู้ร ับ มอบฉัน ทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
574,415,541
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
574,415,541
100.0000
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
ในวาระนี้มกี รรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์ ประธานกรรมการ
(2) นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
กรรมการ
(3) นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน
2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใดค่ะ และ
เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตัง้ กรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการ
เลือกตัง้ กรรมการจะแล้วเสร็จ และขอให้นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่
ประชุม
นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯข้อ 25 และมาตรา
71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั ฯมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ กาหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี เลือกตัง้ กรรมการใหม่ โดยกรรมการทีพ่ น้ จาก
ตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) พลเรือเอกไกรสร จันทร์สวุ านิชย์ ประธานกรรมการ
(2) นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
กรรมการ
(3) นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้คณะกรรมการบริษทั ฯเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ทักษะ ความรูค้ วามสามารถ ตลอดจนคุณสมบัตติ ามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม
เห็นควรแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง สาหรับข้อมูลของผู้ท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯปรากฎในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 และสิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วย 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
พิธกี รฯ ได้ถามทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ มีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามเพิม่ เติมอีกหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคาถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระประจาปี 2564 และให้
กรรมการทัง้ 3 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามทีเ่ สนอดังนี้
1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิ ชย์ ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
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มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

คะแนนเสียง
574,415,541
0
0
0
574,415,541

ร้อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.0000
100.0000

2. นายทวีศิลป์ ชิ นะพัฒนวงศ์ ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
558,994,636
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
15,420,905
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
558,994,636
100.0000
หมายเหตุ นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์ เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
3.นายยุทธนา แต่ปางทอง ที่ประชุมได้มมี ติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
574,390,536
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
25,005
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
574,390,536
100.0000
จากนัน้ พิธกี รฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าสูห่ อ้ งประชุมอีกครัง้
พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น
ผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
วาระที่ 6
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คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการจะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่วนด้วยกัน
ส่วนที่ 1 เป็ นค่าเบีย้ ประชุมในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 ล้านบาทต่อปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนรวม

ปี 2563
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
จ านวนค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ จ านวนค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย (บาท)
และกรรมการชุดย่อย (บาท)
ไม่เกิน 1,400,000
ไม่เกิน 1,400,000

รายละเอียดค่าเบีย้ ประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้
AC

RA / NRC /
CG&CSR

ตาแหน่ ง

BOD

ประธานกรรมการบริษทั ฯ

30,000

30,000

กรรมการบริษทั ฯ

12,000

12,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยและ
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร

12,000

AGM / EGM

5,000

ส่วนที่ 2 กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมนอกจากนี้ กาหนดให้มี
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป บ าเหน็ จ (Bonus) ให้ แ ก่ ก รรมการ โดยก าหนดให้ จ่ า ยครัง้ เดีย วต่ อ ปี ในวงเงิน ไม่ เ กิน
1,200,000 ล้านบาท และกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมและโบนัสประจาปี แต่จะ
ได้รบั 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 ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
574,390,536
99.9956
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
25,005
0.0044
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
574,415,541
100.0000
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญนาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม

นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเป็ น อิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบอันเป็ น ประโยชน์ ต่อ ธุรกิจที่จะได้ร ับ และความเหมาะสมของค่ าสอบบัญชีแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ บริษทั ฯ สอบบัญชีธรรม
นิติ จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั ฯ และแต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯประจาปี 2564
ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
(2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
(3) นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
(4) นางสาวโชติมา กิจศิรกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
(5) นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134
ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีแต่ละท่านปรากฏนรูปแบบคิวอาร์โค้ดตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 5 และได้กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,000,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนเท่ากับค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2563
ทัง้ นี้ บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด และผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่ งตัง้ ทัง้ 5 ท่านเป็ นผู้สอบบัญชีท่สี านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
574,390,536
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
25,005
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
574,390,536
100.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Warrant) ที่ จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ผถู้ ือหุ้นรายเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า ตามที่ บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อ
ขยายการลงทุนสาหรับซือ้ เรือขนส่งสินค้า และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ โดยการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ VL-W1”) ในจานวนไม่เกิน 400,000,000 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ VL-W1 (กรณีมเี ศษให้ปัดทิง้ ทัง้ จานวน) โดยมีราคาใช้สทิ ธิ 0.50 บาทต่อหุน้ และบริษัทฯ กาหนดให้ วันที่ 11
มีนาคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 มีอายุ 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 เมษายน 2564
โดยกาหนดวันใช้สทิ ธิดงั นี้
- ครัง้ ที่ 1 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
- ครัง้ ที่ 2 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 27 เมษายน 2565
- ครัง้ ที่ 3 จะใช้สทิ ธิในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และ
- ครัง้ สุดท้ายจะใช้สทิ ธิในวันที่ 27 เมษายน 2566
ในกรณีทว่ี นั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการ
สุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6 ของ
หนังสือเชิญประชุม
การลงมติวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
คาถามทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย จากนัน้ พิธกี รฯ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติในวาระนี้
วาระที่ 8

มติ ที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุ มตั ิออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ วี.
แอล. เอ็น เตอร์ ไ พรส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ VL-W1”) ในจ านวนไม่ เ กิน
400,000,000 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่
คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 (กรณีมเี ศษให้ปัดทิ้งทัง้ จานวน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 มีอายุ 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สทิ ธิ 0.50 บาท
ต่อหุ้น รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และอนุ มตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมี

หน้า 13 ของจานวน 19 หน้า

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited

อานาจในการ (ก) กาหนดและ/หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ซึง่ รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ หน่ วยงานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (ข) เข้าทาและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ค) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต
คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรือ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
และ (ง) ดาเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็ นและสมควรเกีย่ วเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
VL-W1 ในครัง้ นี้
โดยที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
มติ
จานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
574,390,536
99.9956
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
25,005
0.0044
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
574,406,541
100.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนบริษทั ฯและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ จะต้องเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 200,000,000
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 โดย
วัตถุประสงค์ในการเพิม่ ทุนจดทะเบียนปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน บริษทั ฯจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั ฯ เป็ น
ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,200,000,000 หุน้
(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น:
หุน้ สามัญ
1,200,000,000 หุน้
(หนึ่งพันสองร้อยล้านหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
(ศูนย์หนุ้ )
การลงมติวาระนี้ตอ้ งผ่านการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
คาถามทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย จากนัน้ พิธกี รฯ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติในวาระนี้
วาระที่ 9
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มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีมติอ นุ มตั ิก ารเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯจ านวน 200,000,000 บาท จากทุ น จด
ทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม ทุ น
จานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
มติ
จานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
574,406,541
99.9956
ไม่เห็นด้วย
25,005
0.0044
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
574,406,541
100.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากบริษทั ฯ จะเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั ฯจานวน
200,000,000 บาท โดยการออกหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน 400,000,000 หุ้น มู ล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ตาม
รายละเอีย ดในวาระที่ 9 จึง ขอเสนอให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิน
400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 ซึ่งออกให้แก่ผู้ถอื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ตามวาระที่ 8 ข้างต้น ในกรณีท่มี ีหุ้นดังกล่าวเหลือจากการไม่ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาลดทุนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม
การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิธกี รฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
คาถามทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้ และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย จากนัน้ พิธกี รฯ จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 400,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ VL-W1 รายละเอียดตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 49 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 574,415,541 หุน้
มติ
จานวนเสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
574,406,541
99.9956
ไม่เห็นด้วย
25,005
0.0044
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
574,406,541
100.0000
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วาระที่ 11 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 ฯ
(ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษทั ฯชีแ้ จงตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
ไม่มวี าระอื่นเสนอในทีป่ ระชุม
พิธีกรฯ ขอให้คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร อ่านคาถามของผู้ถือหุ้น โดยประกาศชื่อ
นามสกุล และแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และวาระของคาถามทีส่ อบถามมา
คาถามที่ 1

คุณสุพรี ณัฐ กวีวจั น์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปริมาณการใช้น้ ามันที่ลดลงส่งผลกระทบต่ อการ
ขนส่งทางเรือของบริษทั ฯ หรือไม่ และบริษทั ฯ มีแผนในการปรับตัวอย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่า ปี ทผ่ี ่านมามีการลดการใช้น้ ามันในช่วงล็อกดาวน์
แต่เป็ นเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้น้ามันในปั จจุบนั ได้กลับมาสูส่ ภาวะปกติแล้ว ซึง่ เรือทีใ่ ช้ใน
การขนส่งของบริษทั ฯ ถูกใช้งานในสัดส่วนถึงร้อยละ 80 - 90

คาถามที่ 2

คุณสุพรี ณัฐ กวีวจั น์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า Gas Oil ทีจ่ ะนามาใช้แทนน้ามันเตา/ดีเซล มีต้นทุน
เพิม่ ขึน้ มากน้อยแค่ไหน
คุณชุติภา กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ เห็นว่าน้ ามันที่จะถูกนามาใช้แทน คือ
น้ามัน Low Sulphur ถูกกาหนดโดยเรือทีว่ งิ่ ในต่างประเทศ และมีราคาต่า แม้ว่าในช่วงแรกทีเ่ ป็ นการเปลีย่ น
ผ่านไปสู่การใช้น้ ามัน Low Sulphur จะมีการคาดการณ์ว่าน้ามัน Low Sulphur จะมีราคาสูง แต่เมื่อมีการใช้
จริงพบว่า น้ ามัน Low Sulphur มีราคาถูกกว่าราคาน้ ามันเตา (บางแห่ง) ทัง้ นี้ ในประเทศไทยยังไม่มกี าร
บังคับว่าจะต้องใช้น้ ามัน Low Sulphur แต่ในต่างประเทศได้มกี ารบังคับแล้วว่าเรือทีว่ งิ่ จะต้องใช้น้ ามัน Low
Sulphur ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้เปลีย่ นไปใช้น้ามัน Low Sulphur แล้ว

คาถามที่ 3

คุณสุพรี ณัฐ กวีวจั น์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนการปลดระวางเรือ และการขยายเรือใน
อนาคต
คุณชุติภา กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2563 บริษัทฯ อาจไม่มกี ารปลดระวางเรือ
แต่อาจมีการปลดระวางเรือในปี 2564 ส่วนแผนในอนาคต บริษทั ฯ คาดว่าจะเพิม่ เรืออย่างน้อยปี ละไม่เกิน 1
ลา ซึง่ ในปี น้ีได้มกี ารนาเรือเข้ามาแล้ว คือ เรือ VL23 และบริษทั ฯ คาดว่าจะขายไปยังเรือ 10,000 ตัน ซึง่ จะ
ขยายเส้นทางเดินเรือไปยังอินเดียและจีนต่อไป โดยบริษทั ฯ เห็นว่าผูใ้ ช้น้ ามันปาล์มในต่างประเทศมีจานวน
สูงขึน้ และมีแนวโน้มที่จะเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ แม้แผนของบริษัทฯ คือ การเพิม่ เรือไม่เกิน 1 ลาต่อปี แต่หากใน
ระหว่างปี บริษทั ฯ มีลกู ค้าหรือสัญญาเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ ก็พร้อมทีจ่ ะเพิ่มเรือได้ทนั ที

คาถามที่ 4

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีเรือ 12 ลา ในปี 2564 – 2565
บริษทั ฯ จะเพิม่ เรืออีกหรือไม่ ถ้าเพิม่ จะต้องใช้งบประมาณเท่าไร

หน้า 16 ของจานวน 19 หน้า

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited

คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ชี้แจงว่า ตัง้ แต่ ดาเนินธุ รกิจมา บริษัทฯ มีเรือจานวน
ทัง้ หมด 23 แล้ว แต่จากอายุการใช้งานเรือเมื่อถึง 25 – 30 ปี บริษทั ฯ จะปลดระวางเรือ และจัดหาเรือลาใหม่
แทน ปั จจุบนั บริษทั ฯ จึงมีเรือทัง้ หมด 12 ลา ซึง่ มีการเปลีย่ นเรือลาใหม่อยู่เสมอ
คาถามที่ 5

คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถามว่า เรือลาใหม่จะทาให้บริษัทฯ สามารถเพิม่
Volume ได้หรือไม่ ในการขนส่งได้รอ้ ยละเท่าไร เป็ นปาล์มหรือน้ ามัน และจะสามารถเพิม่ ROE ให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ ได้รอ้ ยละเท่าไร เช่น ปี 2562 ROE 13.48% ปี 2563 ROE 10.41% ปี 64 จะมี ROE ร้อยละเท่าไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่า สามารถเพิม่ Volume ได้อย่างแน่นอน เมื่อบริษทั
ฯ มีเรือ 1 ลา บริษทั ฯ จะมีปริมาณงานเพิม่ ได้ทนั ที ซึง่ จะก่อให้เกิดรายได้/ผลประโยชน์ตามมา
คุณสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ สอบถามเพิม่ เติมว่า Volume ที่เพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อ ยละเท่าไร และในปี 2565 –
2566 มีแผนการเพิม่ เรืออย่างไร
คุณชุติภา กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชี้แจงว่า ในปี น้ี บริษัทฯ มีเรือที่มีน้ าหนักบรรทุกเรือรวม
ประมาณ 39,000 เดทเวทตัน และจะเพิม่ เป็ นประมาณ 41,000 เดทเวทตัน โดยเรือ VL23 มีขนาดน้ าหนัก
บรรทุก 2,800 เดทเวทตัน บรรทุกสินค้าได้ 3 ล้านลิตร

คาถามที่ 6

คุณสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า สภาวะปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบที่ส่ง
ต่อจากลูกค้ามากน้อยเพียงใด และฝ่ ายบริหารจัดการอย่างไร นอกจากนี้ ในอีก 5 – 10 ปี ขา้ งหน้า การใช้
น้ ามันจะลดน้อยลง ฝ่ ายบริหารมีมุมมองอย่างไร จะขยายไปยังการขนส่งอื่น ๆ หรือไม่ และเพราะเหตุใดจึง
เพิม่ ทุนอีกจานวนมาก ซึง่ จะเป็ นภาระหน้าทีข่ องฝ่ ายบริหารทีจ่ ะต้องทา ROE ให้เพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ จากทีผ่ ่าน
มาในปี 2562 บริษัทฯ มี ROE 13.48% และในปี 2563 บริษัทฯ มี ROE ลดเหลือ 10.41% จึงอยากทราบ
มุมมองของทางฝ่ ายบริหารเพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่า บริษทั ฯ เห็นว่า ในระยะเวลา 20 ปี น้ี ปริมาณการ
ใช้น้ามันจะยังไม่มกี ารถดถอย และปั จจุบนั โรงกลันน
่ ้ามันในประเทศมีกาลังการผลิตสูงขึน้ มาก โดยเฉพาะโรง
กลันของบางจาก
่
ทัง้ นี้ แม้จะมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้ ในประเทศ แต่กจ็ ะยังต้องใช้เวลาอีกนาน
เนื่องจากประชาชนยังคงใช้น้ ามัน และในส่วนของรถไฟฟ้ า ก็จะยังต้องมีการพัฒนาระบบไฟฟ้ ารวมถึง
แบตเตอร์ร่ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเห็นว่าการขนส่งน้ามันยังคงดาเนินต่อไปได้นาน
บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเพิม่ รายได้และกาไร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเพิม่ เรือ เพื่อขยายธุรกิจและขยายตลาด ซึง่
รวมถึงขยายเส้นทางเดินเรือไปทางอินเดียและจีน โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ มีรายได้จากตลาดต่างประเทศ
สูงขึน้

คาถามที่ 7

คุณสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากรายงานประจาปี 2563 หน้า 177 บริษทั ฯ
มีลูกหนี้การค้าและลูกค้าอื่นที่ค้างชาระมากกว่า 12 เดือน จานวน 202,525.78 บาท ที่ค้างในงบการเงินปี
2562 และ 2563 นัน้ ลูกหนี้ดงั กล่าวเกิดขึน้ นานแล้วหรือไม่ และฝ่ ายบริหารจะจัดการอย่างไร
คุณชุติภา กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ลูกหนี้ดงั กล่าวเกิดขึน้ นานแล้ว โดยเป็ นหนี้ค่า
Demurrage และบริษัทฯ ได้ทวงถามให้ชาระหนี้แล้ว แต่ลูกหนี้ไม่ชาระ แต่จานวนค่าขนส่งทัง้ จานวน และ
ปั จจุบนั ลูกหนี้กย็ งั คงใช้บริการบริษทั ฯ อยู่

หน้า 17 ของจานวน 19 หน้า

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited

คาถามที่ 8

คุณสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามเกีย่ วกับคาศัพท์ทางเทคนิค (Technical Term)
คาว่า “ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)” ทีร่ ะบุว่า 14 วัน หมายถึงระยะเวลาเดินเรือไปจนถึงลูกค้าปลายทาง
หรือเดินเรือไปกลับ หรือหมายความว่าอย่างไร
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่า กรณีเรือไปรับสินค้าทีท่ ่า เช่น โรงกลันที
่ ศ่ รีราชา
เรือจะรับสินค้าโดยใช้เวลาประมาณ 10 – 12 ชัวโมง
่
จากนัน้ จึงเดินเรือไปส่งยังลูกค้า เช่น สุราษฎร์ธานี โดย
ใช้เวลาประมาณ 28 – 30 ชัวโมง
่
จากนัน้ เรือจะเทียบท่ าที่สุราษฎร์ธานี และนาน้ ามันไปขึน้ คลังของลูกค้า
โดยใช้เวลาประมาณ 12 ชัวโมง
่
และเดินเรือกลับมาที่แรกโดยไม่ได้บรรทุกสินค้า ดังนัน้ ระยะเวลาที่ใช้
ทัง้ หมดประมาณ 2.5 วัน ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีขอ้ กาหนดว่าจะเทียบท่าในระยะเวลาเท่าไร หากไม่ได้ออกตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด ลูกค้าจะต้องเสียค่า Demurrage

คาถามที่ 9

คุณสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการนาเรือเข้าอู่แห้ง โดยปกติมกี าหนด
ระยะเวลา 1 เดือน ใช่หรือไม่
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั เรือของบริษทั ฯ เป็ นเรือใหม่ อายุกองเรือ
ค่อนข้างต่า ในการนาเรือเข้าอู่แห้ง บริษทั ฯ จะกาหนดให้นาเรือออกภายใน 15 – 20 วัน

คาถามที่ 10 คุณสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามเกีย่ วกับการเพิม่ ทุนว่า บริษทั ฯ มีแผนการเพิม่
เรือในปี 2565 และ 2566 อย่างไร ซึ่งเป็ นช่วงกาหนดเวลาใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นของ
บริษทั ฯ นอกจากนี้ ราคาน้ามันทีม่ คี วามผันผวน บริษทั ฯ หรือลูกค้าเป็ นผูร้ บั ความเสีย่ ง
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่า ค่าขนส่งจะคานวณตามราคาน้ ามัน หากน้ ามันมี
ราคาสูงขึน้ ค่าขนส่งก็จะสูงขึน้ เช่นกัน
ในส่วนของการเพิม่ เรือ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะเพิม่ เรือขนาด 10,000 ตัน ซึง่ จะทาให้มปี ริมาณการขนส่งสูงขึน้
และมีรายได้เพิม่ ขึน้ ในขณะทีจ่ านวนบุคลากรยังคงเท่ากับการใช้เรือขนาดเล็ก และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างหารือ
กับลูกค้าเกีย่ วกับการซือ้ เรือและขยายเส้นทางเดินเรือ ซึง่ คาดว่าน่าจะเกิดขึน้ ในปี 2564 หรือต้นปี 2565
นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า จากการทีบ่ ริษทั เพิม่ ทุน และออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ โดยกาหนด
ระยะเวลาใช้สทิ ธิ 4 ครัง้ นัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนธุรกิจ ซึง่ มีแผนทีจ่ ะซือ้ เรืออย่างน้อยปี ละ 1 ลา โดยในปี น้ี
ได้มเี รือลาใหม่เข้ามาแล้ว ประกอบกับเรือลาใหญ่สุดทีบ่ ริษทั ฯ เคยมีน้ าหนักบรรทุก 5,000 เดทเวทตัน โดย
ฝ่ ายบริห ารเห็น ว่ า รายได้ข องบริษัท ฯ จากภายในประเทศ มีส ัด ส่ ว นร้อ ยละ 70 ในขณะที่ร ายได้จ าก
ต่างประเทศมีสดั ส่วนร้อยละ 30 ปั จจุบนั แม้จะมีสถานการณ์ COVID-19 และแนวโน้มการใช้ไฟฟ้ าทีส่ ูงขึน้
บริษทั ฯ ยังคงเห็นว่า ธุรกิจไฟฟ้ าและรถไฟฟ้ ายังคงต้องใช้เวลาอีก 10 – 20 ปี เนื่องจากยังคงมีการพัฒนา
การสร้างสถานีไฟฟ้ า และภาษีท่เี กี่ยวข้อง และในภาคอุตสาหกรรมยังคงใช้น้ ามันอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ขนส่งสินค้าอื่น ๆ นอกจากน้ ามัน เช่น น้ ามันเตาซึง่ ใช้ในภาคอุตสาหกรรม น้ ามันปาล์มซึง่ ใช้ในต่างประเทศ
ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงมีแผนทีจ่ ะเพิม่ เรือทีม่ นี ้าหนักบรรทุก 10,000 เดทเวทตัน เพื่อใช้ในเส้นทางต่างประเทศ
หากผู้ถือหุ้นใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเต็มจานวน โดยแบ่งเป็ น 4 ครัง้ นัน้ บริษัทฯ จะได้เงินจากการ
เพิม่ ทุน 200 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอในการซื้อเรือ แต่โดยปกติบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินทุนของบริษัทฯ เต็ม
จานวนในการลงทุนซือ้ เรือ 1 ลา แต่บริษทั ฯ จะกู้เงินจากสถาบันการเงินบางส่วน ซึ่ งมีอตั ราดอกเบีย้ ไม่สงู
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงเห็นว่าเงินเพิม่ ทุนจานวน 200 ล้านบาทนัน้ สามารถใช้ขยายธุรกิจระยะสัน้ – กลาง ได้

หน้า 18 ของจานวน 19 หน้า

บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited

คุณสุวรรณี เชียรสิรไิ กรวุฒิ สอบถามเพิม่ เติมว่า บริษัทฯ มีความมันใจว่
่ าลูกค้าในต่างประเทศจะใช้น้ ามัน
ปาล์มสูงขึน้ อีกเพียงใด
นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตลาดต่างประเทศที่ใช้น้ ามันปาล์มเป้ นตลาดใหญ่มาก แต่บริษัทฯ มีเพียงเรือขนาด
5,000 ตันทีใ่ ช้ในการให้บริการขนส่งสินค้า ซึง่ มีลกู ค้าพียงพอ แต่บริษทั ฯ เห็นว่า หากใช้เรือที่มขี นาดใหญ่ขน้ึ
บริษทั ฯ ยังมีตน้ ทุนเท่าเดิม แต่สามารถหารายได้มากขึน้ และมีความคุม้ ค่ามากขึน้ โดยปริมาณลูกค้าในตลาด
นี้มจี านวนมากเพียงพอ

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิ ดการประชุมในเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก
(ไกรสร จันทร์สวุ านิชย์)
ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ
(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษทั ฯ

หน้า 19 ของจานวน 19 หน้า
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น า ง ชุ ติ ภ า ก ลิ่ น สุ ว ร ร ณ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทำ ง า น แ ล ะ ก า ร ดำ ร ง ตำ แ ห น่ ง
(บริษัทมหาชนจำกัด)
2561–ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
2554 –2560
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / ให้บริการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
2554 –2560
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท ชุติภา มารีน ออยล์ จำกัด
(บริษัทจำกัด)

*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

202

อายุ 65 ปี
· กรรมการบริษัท
· ประธานคณะกรรมการบริหาร
· กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
· กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
· ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 เมื่ อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (บจ.)
/ ครั้งที่ 2 เมื่ อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บมจ.)
ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 60.62
(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
· ไม่มี
คุณวุ ฒิทางการศึกษา
· ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
· ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552
· หลักสูตร Board Matters and Trends Agenda (BMT) รุ่นที่ 4/2560
· หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 2/2560
· หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560
· หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2561
การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่ นๆ
· หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ปีที่ 2562
· หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 2/2017
· หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2020
· หลักสูตร พลังงานสำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ ออุ ตสาหกรรม
สภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2021

น า ว า โ ท ส ม ช า ติ วิ พิ ศ ม า กู ล

อายุ 65 ปี
· กรรมการบริษัท
· กรรมการอิสระ
· ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
· ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 เมื่ อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (บจ.)
/ ครั้งที่ 2 เมื่ อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บมจ.)
ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 2
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
· ไม่มี
คุณวุ ฒิทางการศึกษา
· ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
·วุ ฒิบัตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· หลักสูตร Director Accreditation Program (DPA) รุ่นที่ 25/2019
· หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 25/2019
การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่ นๆ
· หลักสูตร Long Gunnery,อินเดีย
· หลักสูตร Anti-Missile System, ฝรั่งเศส
· 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

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทำ ง า น แ ล ะ ก า ร ดำ ร ง ตำ แ ห น่ ง
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บริษัทมหาชนจำกัด
กรรมการบริษัท / กรรมการอิระ
2561–ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
2558 – 2560
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
/ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร
2555-2560
PTT Group Marine Standard Management Leader บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)
/ พลังงาน
2555-2560
Oil Company International Marine Forum, AP terminal Forum
2555-2560
กรรมการบริหาร สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุ ตสาหกรรมน้ำมัน (IESG)
2555-2557
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ/ผู้จัดการส่วนปฎิบัติการคลัง
บริษัท พีทีที แท้งค์ เทอร์มินัล จำกัด/พลังงาน
บริษัทจำกัด
*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด

น า ย ชั ค พั ฒ น์ นั ส ก า ร
อายุ 40 ปี
· กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
· กรรมการตรวจสอบ
· ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่ อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
· ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
· ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2017
· หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
· วุ ฒิบัตร DCP Diploma Examination รุ่นที่ 63/2018
· หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่
2/2021
การอบรม / สัมมนาที่สำคัญอื่ นๆ
· ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
· หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
· หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 ปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
· หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6/2561
· หลักสูตร IPO Roadmap (CEO-Executive Program) รุ่นที่ 3 ปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
· Strategic Financial Leadership Program (SFLP) รุ่นที่ 1 ปี 2560
· หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7/2560 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทำ ง า น แ ล ะ ก า ร ดำ ร ง ตำ แ ห น่ ง
=

บริษัทมหาชนจำกัด
2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล

บริษัทจำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด /ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ
วิทยากรรับเชิญ อาจารย์พิเศษของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
2561-2563
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท ทัวร์ครับ.คอม จำกัด / ให้บริการการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์
2558-2559
กรรมการบริหาร กลุ่มงานที่ปรึกษาบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด / ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ
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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
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Certificates :

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

สิง� ทีส� ง่ 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

สิง� ทีส� ง่ 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

สิง� ทีส� ง่ 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

สิง� ทีส� ง่ 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

สิ่ งที่แนบมาด้วย 6
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

2021

สิ�งที�แนบมาด้วย 7

น า ย ยุ ท ธ น า แ ต่ ป า ง ท อ ง

อายุ 49 ปี
· กรรมการบริษัท
· กรรมการอิสระ
· ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
· กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งที่ 1 เมื่ อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (บจ.)
/ ครั้งที่ 2 เมื่ อวันที่ 11 เมษายน 2562 (บมจ.) / ครั้งที่ 3 เมื่ อวันที่ 22
เมษายน 2564 (บมจ.)
ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ : 2
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี(ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ความสำคัญทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
· ไม่มี
คุณวุ ฒิทางการศึกษา
· ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
· หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
120/2015
· หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
233/2017
· หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leader (RCL) รุ่นที่ 9/2017

ป ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทำ ง า น แ ล ะ ก า ร ดำ ร ง ตำ แ ห น่ ง

บริษัทมหาชนจำกัด
2561–ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
/ ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล
2557-ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
/ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสี
บริษัทจำกัด
*ปัจจุบันไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
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) วัน ก่อนวันประชุมหรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอ่นื ใดในกรณีท่ีเร่ืองท่ีจะนําเสนอต่อท่ี
ประชุมมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
คําบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุม
สถานท่ีจดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต้องอย่ใู นท้องท่ีอนั เป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท้องท่ีอนั เป็น ท่ี
ตั้งของสาขาของบริษทั 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 งที่ ส่งมาด้วย 9

แผนที่ ของสถานที่ ประชุม

สิง่ ทีส่ ง่ มำด้วย 10 Enclosure No. 10

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

Proxy Form B.

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียน ...................................................................
Written at
วันที่ ...............เดือน ........................................พ.ศ. .......................
Year
Month
Date
(1) ข้ำพเจ้ำ .........................................................สัญชำติ ....................อยูบ่ ำ้ นเลขที่ ......................ถนน .........................
Nationality
Road
Residing at
I/We
ตำบล/แขวง ................................อำเภอ/เขต ....................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย์ .......................
Postal Code
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) โดยถือหุน้ จำนวนทัง้ สิน้ รวม ...........................หุน้
Being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number
Shares,
of
และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ำกับ ..........................................เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to
Votes as follows:
หุน้ สำมัญ ....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ .............................................เสียง
Votes
Ordinary share of
Shares, and having the right to vote
equivalent to
หุน้ บุรมิ สิทธิ..............-.................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ....................-........................เสียง
Votes
Shares, and having the right to vote
Preference share of
equivalent to
(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint:

□

1. .................................................................อำยุ .................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Year Residing at
Age
Road
ตำบล/แขวง ...........................อำเภอ/เขต .............................จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
or
Postal Code

□

2. .................................................................อำยุ .................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Age
Road
Year Residing at
ตำบล/แขวง ...........................อำเภอ/เขต ..............................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
Amphoe/Khet
or
Province
Tambol/Khwaeng
Postal Code

□

3. ..................................................................อำยุ .................ปี อยู่บำ้ นเลขที่ .....................ถนน .............................
Year Residing at
Age
Road
ตำบล/แขวง ............................อำเภอ/เขต ..............................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์ ....................หรือ
or
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
Province
Postal Code

□

4. นำยยุทธนำ แต่ปำงทอง
Mr.Yutthana Taepangthong

ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ
Positions Independent Director

อำยุ 48 ปี
Age 48 Years

อยูบ่ ำ้ นเลขที่ 68/369 ซอยประชำอทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Residing at 68/369 Soi Pracha-Utit 72, Thung Khru, Thung Khru Bangkok 10140
เป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุ มสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษำยน 2565 เวลำ
09.00 น. ณ ห้องฟอร์จนู แพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ
ทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ ่นื ด้วย ทัง้ นี้กรรมกำรอิสระที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นผูไ้ ม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆใน
ทุกวำระทีเ่ สนอในกำรประชุม AGM ครัง้ นี้
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 1 0 4 0 0 , or any adjournment at any date, time and
place thereof. An Independent Directors have no special interests that are different from other directors in all agendas proposed in this AGM meeting.

ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565
Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating results of the year 2021 and the Business Plan for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั และรายงานผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2563 สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve Dividend payment and Allocated as legal reserve funds for the year 2021
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ ประจาปี 2565
Agenda 4 To approve the re-election of directors who were due to retire by rotation for the year 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด / Appointing the whole nominated candidates
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 กำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล / Appointing an individual nominated candidate
1. นำงชุตภิ ำ กลิน่ สุวรรณ / Mrs. Chutipa Klinsuwan
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
2. นำวำโทสมชำติ วิพศิ มำกูล / Cdr. Somchart Vipismakul Rtn.
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
3. นำยชัคพัฒน์ นัสกำร / Mr.Chakaphat Naskan
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
Agenda 5 To approve the remuneration for Directors and Sub-Committee Members for the year 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565
Agenda 6 To approve the appointment of auditors of the Company and the Company’s subsidiaries and the audit fee for year 2022
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 Other Matters (If any).
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
(4) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวำระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตำมทีร่ ะบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่ำกำรลงคะแนนไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ 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.
(5) ในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประกำร ใด ให้ผรู้ บั
มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
กิจกำรใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมทีข่ ำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอื เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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
(.................................................................)
หมำยเหตุ / Remarks:
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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. วำระแต่งตัง้ กรรมกำรสำมำรถแต่งตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุดหรือแต่งตัง้ กรรมกำรรำยบุคคล
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.
3. ในกรณีทม่ี วี ำระทีพ่ จิ ำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ตำมแนบ
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.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
The appointment of proxy by the shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษำยน 2565 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องฟอร์จนู แพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอ
เคียว ฟอร์จนู กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ ่นื ด้วย
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Wednesday 20 April 2022 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 ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(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 ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(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 ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(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 ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(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 ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(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 ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ 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 มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(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 กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระประจาปี 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)
ชื่อกรรมกำร/ Director’s name .............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมกำร/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมกำร/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมกำร/ Director’s name.............................................................................................
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ รำยกำรในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นควำมจริงทุกประกำร

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

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

