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เลขที่ 05/2565
23 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง แจ้งมติ กำรจ่ำยปันผล และกำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน กรรมกำรผู้จดั กำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด (มหาชน) (VL) ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 23
กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมตั เิ รือ่ งสาคัญ ดังนี้
1.

อนุมตั แิ ละให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั
และรายงานผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว

2.

อนุ มตั ิและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไร
ประจาปี 2564 เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมตั กิ ารจ่ายปั นผลประจาปี 2565 เป็ นดังนี้

3.

(1) จัดสรรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นเงินจานวน 1,156,000 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิของงบการเงินสาหรับปี 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 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
ของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI)
ครัง้ ที่ 2 จะจ่ายในอัตราหุน้ ละ 0.015 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 14,500,390.50 บาท จ่าย
โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI)
ในครัง้ ที่ 2 นี้ บริษทั กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อปรากฎ ณ วันที่ 10 มีนาคม
2565 (Record Date) และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
รวมเป็ นจานวนเงินทีจ่ ่ายปั นผลทัง้ สิน้ 22,500,390.50 บาท
ทัง้ นี้ การให้สทิ ธิดงั กล่าวของบริษทั ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้
อนุมตั แิ ละให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการที่
ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั อีกวาระ
หนึ่ง ดังนี้
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(1) นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

4.

(2) นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(3) นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อนุ ม ัติแ ละให้เ สนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
BOD

ตำแหน่ ง

AC

ปี 2565

ประธานกรรมการบริษทั

30,000

30,000

30,000

30,000

กรรมการบริษทั
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12,000

12,000

12,000

20,000
12,000

ปี 2565

ปี 2564

AGM / EGM

ปี 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2564

RA / NRC /CG&CSR

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565

20,000
12,000

ประธานคณะกรรมการย่อย

5,000

5,000

กรรมการในคณะกรรมการย่อย

5,000

5,000

ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

5.

กำรจ่ำยเงิ นบำเหน็จให้กบั กรรมกำร
กาหนดให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้กบั กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครัง้ เดียว
ต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้า แสนบาท) และมอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจานวนเงินบาเหน็จทีก่ รรมการแต่ละ
รายจะได้รบั
อนุ มตั แิ ละให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
จากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
(1)
(2)
(3)

นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
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(4)
(5)

นางสาวโชติมา กิจศิรกร
นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134

โดยมีคา่ สอบบัญชีดงั นี้
ค่าสอบบัญชี
6.

ปี 2564
1,000,000

ปี 2565 (ปี ที่ เสนอ)
1,050,000

กาหนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ
ห้องฟอร์จูน แพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565
วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั และรายงานผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปั นผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริษทั สาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ประจาปี 2565
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
วาระที่ 7 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)

7.

กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางชุตภิ า กลิน่ สุววรณ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด (มหาชน)

