ประกาศ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ และ
ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือ หุ้นทุ ก กลุ่ม เพื่อ ส่ ง เสริมตามหลัก การกํ ากับดูแ ลกิจการที่ด ี มีพ้นื ฐานอยู่บน
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส บริษทั จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระ เพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณานํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะ
จัดขึน้ เป็ นประจําทุกปี
บริษทั จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนเรือ่ งดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณา
1.
คุณสมบัติของผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็ นกรรมการ
1.1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยอาจเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน โดยถือหุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
1.2 ถือหุน้ บริษทั ในสัดส่วนทีก่ ําหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุน้ ในวันที่
เสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
2.

หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่บรรจุเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอดังมีรายการต่อไปนี้เป็ นวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้
(1) เรื่องที่กําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2.2

เรื่องทีข่ ดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานข้าราชการ
หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ข้อบังคับ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น และจริยธรรมการดําเนิ น
ธุรกิจ
เรือ่ งทีเ่ ป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั อย่างชัดเจน
เรื่องทีเ่ ป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษทั เว้นแต่ เป็ นกรณีทก่ี ่อให้เกิด
ความเสียหาย อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
เรือ่ งทีบ่ ริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ หรืออยูร่ ะหว่างการดําเนินการของบริษทั
เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออํานาจทีบ่ ริษทั จะดําเนินการได้
เรื่อ งที่เ สนอโดยผู้ถือ หุ้นที่ข าดคุ ณ สมบัติ หรือ ไม่เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ท่ีกํ า หนดไว้ใ น
ประกาศนี้
เรื่อ งที่ผู้ถือ หุ้นให้ข้อมูล หรือ เอกสารไม่ถูก ต้อง หรือ ไม่ค รบถ้ว น หรือ บริษัทไม่ส ามารถ
ติดต่อผูถ้ อื หุน้ ได้

ขัน้ ตอนการเสนอและพิ จารณา
(1) ผู้ถอื หุ้นที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1. สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอวาระการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น (แบบฟอร์ม 1) ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2254-6604-5 ต่ อ 119 หรือ
เว็บไซต์ ของบริษทั www.vltanker.com หรืออีเมล์ ir@vltanker.com
(2) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1 ต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น (แบบฟอร์ม 1) ที่ลงลายมือชื่อของผู้ถอื หุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุม พร้อม
นํ าส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสาร หลักฐานที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
พิจ ารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ า มี) ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคมของทุ ก ปี เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริษทั มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
(3) ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุ้นที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1 หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ
1. และต้องกรอกข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ การถือหุน้ ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทุก
ราย พร้อมนําส่งเอกสาร หลักฐานเกีย่ วกับการถือหุน้ และเอกสาร หลักฐานทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลาตาม (2)
(4) ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการ
ประชุมมากกว่าหนึ่งวาระ ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะต้องแยกกรอกรายละเอียดของแต่ละวาระ (1
วาระต่อ 1 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ )
(5) ให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณา และรวบรวมวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการ

(6)

บริหาร และคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาเฉพาะแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื
หุน้ ทีถ่ ูกต้อง และมีเอกสารครบถ้วนเท่านัน้
เรื่อ งที่ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถู ก บรรจุเ ป็ นวาระการประชุ มใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั และสําหรับ
เรือ่ งทีไ่ ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยเร็ว
พร้อ มทัง้ ชี้แ จงเหตุ ผ ลผ่ านช่อ งทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของ
บริษทั www.vltanker.com และ อาจแจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันประชุม

3.
หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิ จารณาแต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการ
3.1

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษทั
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) บรรลุนิตภิ าวะ และเป็ นผู้มคี วามรูค้ วามสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่บริษทั ได้
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทํา
โดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่ วยงานของรัฐฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
(5) ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดําเนินคดี หรือต้องคําพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบ
ปรับตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุ น ธุรกิจหลักทรัพ ย์ และธุรกิจเครดิต ฟองซิเอร์ กฎหมายว่ าด้ว ยการธนาคาร
พาณิ ช ย์ กฎหมายว่ า ด้ว ยการประกัน ชีว ิต กฎหมายว่ า ด้ว ยการประกัน วิน าศภัย หรือ
กฎหมายที่เ กี่ยวกับธุ รกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยห รือกฎ
หมายต่างประเทศ โดยหน่ วยงานทีม่ อี ํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการ
กระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มลี กั ษณะเป็ น
การหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดําเนินคดี หรือต้อง
คําพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่ วยงานทีม่ อี ํานาจตาม
กฎหมายนัน้

(6)

(7)

(8)

(9)
3.2

ในกรณีทเ่ี คย หรืออยู่ระหว่างการเป็ นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน
ใดๆ ต้องไม่มพี ฤติกรรมทีแ่ สดงว่า มีเจตนาอําพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงาน
ทีแ่ ท้จริงของบริษทั จดทะเบียนนัน้ ๆ หรือของบริษทั ทีเ่ คยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือ ไม่ เ คยแสดงข้อ ความอัน เป็ น เท็จ ในสาระสํ า คัญ หรือ ปกปิ ด ข้อ ความจริง อัน เป็ น
สาระสําคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิ ดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อ
สํานักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทเ่ี คย หรืออยูร่ ะหว่างการเป็ นกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ใดๆ ต้องไม่ม ี
พฤติกรรมทีแ่ สดงว่ามีการละเลยการทําหน้ าทีต่ ามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษทั
นัน้ ๆ ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือ เข้าเป็ นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่ง ประกอบกิจการอันมีส ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ น การแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผูอ้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ รวมถึง
ประกาศ คําสังใดๆ
่
ทีเ่ กีย่ วข้อง

คุณสมบัติเพิ่ มเติ มของกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิ สระ
กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัตติ ามข้อ 3.1 แล้ว กรรมการอิสระต้อง
เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือ หุ้นไม่เ กินร้อ ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ิทธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น กรรมการที่ม ีส่ ว นร่ ว มบริห ารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่ไ ด้
เงินเดือ นประจํา หรือ ผู้มอี ํ านาจควบคุ ม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่ว ม
บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้น
แต่ จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่ น้ อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันที่จะได้รบั อนุ มตั ิใ ห้
ดํารงตาแหน่ ง
(3) ไม่เ ป็ นบุ ค คลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะทีเ่ ป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการ

(4)

(5)

(6)

(7)

รายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือมีอํานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือ ผู้ ม ีอํ า นาจควบคุ ม ของบริษัท ในลัก ษณะที่อ าจเป็ น การขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี ํานาจควบคุม
ของผู้มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีจ่ ะได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ดํารงตําแหน่ ง ทัง้ นี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่
กล่าวข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่ ว ยเหลือ ทางการเงิน ด้ว ยการรับ หรือ ให้ กู้ ย ืม คํ้ า ประกัน การให้ส ิน ทรัพ ย์เ ป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามี
ภาระหนี้ทต่ี ้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั
หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ในการ
พิจ ารณาภาระหนี้ ด ัง กล่ า ว ให้ นั บ รวมภาระหนี้ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ในระหว่ า ง 1 ปี ก่ อ นวัน ที่ม ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี ํานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีจ่ ะได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ดาํ รงตําแหน่ ง
ไม่ เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึ่ง รวมถึง การให้บ ริก ารเป็ น ที่ป รึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีจ่ ะได้รบั อนุ มตั ิ
ให้ดาํ รงตาแหน่ ง
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

(8)

(9)
3.4

ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 1
ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมนี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน
ของบริษทั

ขัน้ ตอนในการพิ จารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
(1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1. สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการ (แบบฟอร์ม 2) ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2254-6604-5 ต่อ 119 หรือเว็บไซต์
ของบริษทั www.vltanker.com หรืออีเมล์ ir@vltanker.com
(2) ผู้ ถือ หุ้ น ที่ม ีคุ ณ สมบัติค รบถ้ ว นตามข้อ 1 ต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบับ แบบเสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เป็ น
กรรมการ (แบบฟอร์ม 2) ที่ลงลายมือชื่อ ของผู้ถือ หุ้นที่ต้อ งการเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เป็ น
กรรมการ พร้อมนํ าส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และเอกสาร หลักฐานที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ แบบประวัตขิ องบุคคลที่ไ ด้รบั
การเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัตกิ รรมการ อาทิเช่น ประวัตกิ ารศึกษา การทํางานของบุคคลทีไ่ ด้รบั
การเสนอชื่อ (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั มีเวลา
เพียงพอในการพิจารณา
(3) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะต้อง
มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1. และต้องกรอกข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ การถือหุน้ ให้ครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นทุก ราย พร้อมนํ าส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการถือหุ้น และ
เอกสาร หลัก ฐานที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (2)
ภายในกําหนดเวลาตาม (2)
(4) ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุ้นรายเดียว หรือหลายรายมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคล
เพื่อ เป็ นกรรมการมากกว่ าหนึ่ ง ท่ าน ผู้ถือ หุ้นดัง กล่ าวจะต้อ งแยกกรอกรายละเอียดชื่อ
บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (1 คนต่อ 1 แบบเสนอชื่อบุคคล)
(5) ให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผู้พจิ ารณา และรวบรวมรายชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ เพื่อเสนอ
ให้ค ณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทน พิจารณาก่ อ นเสนอต่ อ คณะกรรมการ
บริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั จะ
พิจารณาเฉพาะแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการทีถ่ ูกต้อง และมีเอกสารครบถ้วน

(6)

4.

เท่านัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคุณสมบัตขิ องบุคคล
ที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเป็ นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป ทัง้ นี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็ นทีส่ ุด
บุคคลผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะถูกเสนอชื่อให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
พิจารณาแต่ ง ตัง้ ต่ อ ไป สําหรับบุ ค คลที่ไ ม่ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
บริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยเร็ว พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผล
ช่องทางในการเสนอและการส่งคําถามล่วงหน้ า
1. โทรสาร หมายเลข (662) 254 8749 หรือ E-mail: ir@vltanker.com (ไม่เป็ นทางการ)
และต้องนําส่งต้นฉบับจริงให้บริษทั ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. ไปรษณียล์ งทะเบียนถึง
ส่วนงานเลขานุ การบริษทั
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

