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

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2565
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 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
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชัคพัฒน์ นัสการ
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ
6. นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ
กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
7. นายพงษ์ศกั ดิ ์ บันลือธัญลักษณ์
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
8. นายเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการกากับ
ดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายทวีป พานิชาภรณ์
2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ
3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั
4.
5.
6.
7.
8.

นายณรงค์เดช บุญสุขวีรวัฒน์
นายธเนศ ปรุงเจริญกิจ
นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล
นางสาวนริษา ทองมณี
นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายปฏิบตั กิ าร และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิค
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผูจ้ ดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัย และผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ (DPA)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
สมุหบ์ ญ
ั ชี
เลขานุการบริษทั ฯ
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ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด
1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
2. นางสาวพรรณทิพา เป๋ าอยู่สขุ
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น .
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 2565 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 รวมถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บตั รลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้
 วาระทีจ่ ะต้องลงคะแนนเสียงทัง้ สิน้ มี 5 วาระจากทัง้ หมด 7 วาระ
 ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลาดับทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 เพื่อเป็ นการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิผู์ ถ้ อื หุน้ ในการซักถามในระหว่าง
การประชุม ยกเว้นในวาระที่ 4 หากท่านผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามหรือข้อสงสัย ขอให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือขึน้ เจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั จะนาไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ผมู้ คี าถามแจ้งชื่อ และ นามสุกล พร้อมแจ้งว่าท่านเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เพื่อการบันทึกการประชุมได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
สาหรับวาระอื่นๆ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษคาถาม ที่ บริษัทฯได้
จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบุช่อื นามสกุลจริ’ และระบุว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ส่งให้
เจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมคาถามส่งให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตอบคาถามในวาระสุดท้ายของการ
ประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาตอบคาถามเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละวาระในการประชุมเท่านัน้
 ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั 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
 ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสาหรับแต่ละวาระ
เรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รบั แจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามทีผ่ ถู้ อื หุน้
นัน้ มอบฉันทะมาทุกประการ
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 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”
บริษทั ฯ จะไม่นับการงดออกเสีย งดังกล่าว เป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึง่ วาระที่ 2 3 4 และ 6 วาระเหล่านี้
จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านัน้ และภายใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียง
ลงมติใดๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใดๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิม่ 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
 การลงคะแนนในแต่ ละวาระเป็ น การลงคะแนนแบบเปิ ด เผยไม่ใช่ก ารลงคะแนนแบบลับ และมีก ารเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
 คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครัง้ นี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
1. เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบนับคะแนน
2. ตัวแทนจากผูถ้ อื หุน้ อิสระเป็ นผูร้ ว่ มนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณสารพล คาเมืองปลูก
ณ ปั จจุบนั บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 600 ล้านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วจานวน 483.35 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 966,692,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท
บริษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 หรือ Record Date ในวันพฤหัสบดีท่ี
10 มีนาคม 2565
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ในการประชุมวันนี้มผี ถู้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง จานวน 14 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 539,926,576 หุน้ และโดยการ
มอบฉันทะจานวน 18 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 10,544,560 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 32 ราย นับรวมจานวนหุน้
ทัง้ หมดได้ 550,471,136 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 56.9438 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ โดยปั จจุบนั
บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ทัง้ หมด จานวน 11,389 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 966,692,700 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุมและเริม่ การประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั สาหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าบริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี
2564 แบบ 56-1 (One Report) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีรายละเอียดปรากฎตามทีส่ ง่ ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็ นเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ในวาระนี้ดฉิ ันขอเรียนสรุปในภาพรวมของบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
ให้บริการขนส่งน้ ามัน หรือ Oil Tanker หรือโดยการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ทางทะเล มีสนิ ค้า
หลักทีท่ าการขนส่ง 5 ประเภท ได้แก่ น้ามันดิบ น้ามันเตา น้ามันใส น้ามันหล่อลื่น และน้ามันปาล์ม มีเรือให้บริการขนส่งใน
ปี 2564 จานวนทัง้ สิน้ 13 ลา โดยแบ่งเป็ นเรือในประเทศจานวน 8 ลา และเรือวิง่ ต่างประเทศจานวน 5 ลา มีน้าหนักบรรทุก
เรือรวมเท่ากับ 41,893 เดทเวทตัน มีอายุกองเฉลีย่ กองเรือ 14 ปี ให้บริการขนส่งสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้กบั
กลุ่มคู่คา้ น้ามันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลันน
่ ้ามัน สาหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็ นต้น
บริษทั ฯมีสญ
ั ญาต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2534 จนถึงปั จจุบนั เป็ นทีย่ อมรับจากคู่คา้ มีสญ
ั ญาแบบระยะยาว (COA)
ตัง้ แต่ 1-13 ปี สัญญาระยะสัน้ แบบรายเทีย่ ว และสัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter ทาให้บริษทั ฯ สามารถวางเป้ าหมาย
การเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมันคง
่ ประกอบกับกลยุทธ์ทางธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสาคัญและเน้นในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย บุคลากรทีม่ คี ุณภาพ มีประสบการณ์ มีความรูค้ วามชานาญมาอย่างยาวนาน มีมาตรฐานการขนส่ง เป็ นทีย่ อมรับ
จากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) จึงมีสญ
ั ญาว่าจ้างอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี การออกแบบ
ตัวเรือทีม่ โี ครงสร้างเป็ นเรือเปลือก 2 ชัน้ (Double How) เพื่อป้ องกันการเกิดน้ ามันรัวไหลลงสู
่
่ทะเล เป็ นการป้ องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทางทะเล เรือทีต่ ่อใหม่ ได้รบั การรับรองจาก IMO
เครื่องยนต์ในระดับ Tier II ทีม่ กี ารควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซต์ (NOX) ขึน้ สูช่ นั ้ บรรยากาศ เป็ น
การักษาสภาพอากาศและสิง่ แวดล้อมได้อย่างยังยื
่ น บริษทั ฯ จึงได้รางวัลจากองค์กรต่างๆ มากมายตัง้ แต่ปี 2558-2564 ใน
ด้านความปลอดภัยจากการขนส่ง และการปฏิบตั งิ านยอดเยีย่ ม
นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสีย่ งบริษทั ฯ มีทงั ้ นโยบายและแผนการบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
ความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยทีส่ ุดทาให้บริษทั ฯ สามารถดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างมันคงและต่
่
อเนื่อง
ด้านการกากับดูแลกิจการ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมันและ
่
ความมันใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯ จัดให้มี
การอบรมเพื่อความรู้อย่างสม่ าเสมอ เปิ ดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงได้อย่าง
หลากหลายช่องทาง นอกจากนี้แล้วบริษทั ฯ ยังได้เตรียมการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการต่อต้า น
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การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯและคณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็ นผูด้ าเนินการและติดตามประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
สาหรับปี 2564 บริษทั ฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุโ์ อ
ไมครอน ทีส่ ามารถทาให้เกิดการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง บริษทั ฯ ได้เตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ อย่าง
ใกล้ชดิ พร้อมส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ ได้รบั วัคซีนอย่างครบถ้วนคิดเป็ นร้อยละ 100 และส่งเสริมให้พนักงานได้รบั
วัคซีนกระตุ้นเพื่อสร้างภูมทิ ่แี ข็งแรง ลดโอกาสการเจ็บป่ วยขัน้ รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจได้ จาก
มาตรการต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้กาหนดขึน้ มานัน้ ส่งผลให้การดาเนินงานของบริษัทฯ ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ถงึ แม้ ว่า
สัดส่วนรายได้ในครึง่ ปี แรกจะลดลงก็ตาม การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึง
ส่งผลให้บริษทั ฯ ยังสามารถรักษาผลกาไรเอาไว้ได้ และเมื่อสถานการณ์ต่างๆ คลีค่ ลายลง ผลการดาเนินงานในครึง่ ปี หลังจึง
ปรับตัวดีขน้ึ ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 เทียบกับปี 2563 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิลดลงในอัตรา
ร้อยละ 72.6
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาถึงผลการดาเนินงานสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. รายได้ค่าบริการขนส่งรวม 669.51 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 2.5 เนื่องจากบริษทั ฯ
มีเรือขนส่งลาใหม่ (V.L. 23) เพิม่ ขึน้ จานวน 1 ลา ตามแผนธุรกิจ ทาให้มจี านวนเที่ยววิง่ ระหว่างประเทศสาหรับปี 2564
เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ทัง้ นี้ ในปี 2564 บริษทั ฯ มีจานวนเทีย่ ว 979 เทีย่ ว ขณะทีป่ ี 2563 มีจานวนเทีย่ ว 927 เทีย่ ว เพิม่ ขึน้ ใน
อัตราร้อยละ 5.6
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.51 เนื่องจากบริษทั ฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิม่
สูงขึน้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนทีเ่ ป็ นมาตรการป้ องกัน
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
3. ด้านสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 1,952 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 10.7
จากการซือ้ เรือเพิม่ จานวน 1 ลา คือ เรือวี.แอล. 23
4. ด้านหนี้สนิ รวม บริษัทฯ มีหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยรวมเพิม่ ขึน้ จานวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 10 จากภาระหนี้สนิ ประเภทเงินกูย้ มื เพื่อซือ้ เรือลาใหม่
5. ด้านส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของบริษทั ฯ คิดเป็ นจานวนเงิน 895 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี 2563 คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 7 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมในปี ก่อน
6. อัตราส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงอยู่ท่อี ตั ราร้อยละ 16.87 และมีอตั รากาไรสุทธิ
ลดลงอยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 3.45 สะท้อนให้เห็นว่า VL ยังคงมีความสามารถในการทากาไรได้ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด
7. อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตรา 1.18 เท่า เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี 2563 แสดงให้เห็นว่า VL
มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินทีด่ ี
นอกจากนี้แล้วบริษัท ฯ ยังคงดาเนินกิจกรรมต่ างๆที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม เช่น
โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็ นรุ่นที่ 2 เป็ นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษาสาหรับผูข้ าดแคลนทุน ทรัพย์และ
ต้องการประกอบอาชีพสุจริต และเป็ นการเติมเต็มเสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิม่ ขึน้ การเป็ นโค้ชจิตอาสาร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์ ในโครงการ Set Social Impact GYM ปี 2564 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ความเป็ นอยู่ทด่ี ี ลดความเหลื่อมล้า สร้าง
สังคมสุขไม่แบ่งแยก รวมทัง้ ส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพืน้ ฐานทีด่ ดี ว้ ย
สาหรับแผนงานในปี 2565 นัน้ ตามทีบ่ ริษทั ฯ ประสงค์ทจ่ี ะขยายกองเรือเพิม่ ขีดความสามารถในการขนส่ง จึง
ได้ทาการเพิม่ ทุนด้วยการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ (VL-W1) โดยจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม แบบ
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ไม่คดิ มูลค่า มีกาหนดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ท่ี 2 ปี สามารถใช้สทิ ธิได้ จานวน 4 ครัง้ และครบกาหนดวันใช้สทิ ธิครัง้ ที่ 1
ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลามคม 2564 บริษทั ฯ ได้รบั เงินทุนเพิม่ ขึน้ จากการใช้สทิ ธิครัง้ นัน้ เป็ นจานวน 83.35 ล้านบาท และ
การใช้สทิ ธิในครัง้ ที่ 2 ทีก่ าลังจะถึงในวันที่ 27 เมษายน 2565 นี้ บริษทั ฯจะได้รบั เงินทุนเพิม่ ขึน้ อีกจานวนหนึ่ง ซึง่ บริษทั ฯ มี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้เงินเพิม่ ทุนดังกล่าวไปตามวัตถุประสงค์คอื การลงทุนในการซือ้ เรือใหม่ เพื่อ รองรับการขยายเส้นทางการ
ขนส่งไปยังประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งการขนส่งระหว่างประเทศมีโอกาสเติบโตทีส่ ูงขึน้ ตามความต้องการของผูบ้ ริโภคที่
เพิม่ ขึน้ โดยใช้งบลงทุนไม่น้อยกว่า 200-300 ล้านบาท และคาดว่าสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศจะเพิม่ ขึน้ เป็ นอัตราร้อยละ
50 จากปี 2564 มีสดั ส่วนรายได้ในอัตราร้อยละ 39 และอัตราการเติบโตในปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ทัง้ นี้ สาหรับเงินระดมทุนจาก IPO จานวน 350 ล้านบาทนัน้ บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้เงินอย่างครบถ้วนแล้ว
ดังนัน้ สาหรับวาระที่ 2 นี้เป็ นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษทั ฯทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2564 จึงไม่
ต้องมีการลงมติ
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
ระเบียบวาระที่ 2 พิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นของบริ ษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงาน
ต่อทีป่ ระชุม
คุณเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์ รายงานต่อทีป่ ระชุมว่างบการเงินของบริษทั และรายงานผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2564
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ผ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้อ งโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ ซึ่ง ให้ค วามเห็น ชอบแล้ว และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันนี้ โดยมีสาระสาคัญของงบการเงินปรากฎในแบบรายงาน
ประจาปี 56-1 (One –Report) ตามเอกสารสิง่ ทีแ่ นบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้

รายการ

ปี 2563

ปี 2564

ล้านบาท

ล้านบาท

เพิ่ ม/(ลด)
ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์

1,763.67

1,951.97

188.30

10.67

หนี้สนิ รวม

927.07

1,057.11

130.04

14.03

รายได้รวม

652.80

669.51

16.71

2.56

กาไรสุทธิ

84.40

23.11

(61.29)

(72.62)

กาไรต่อหุน้

0.106

0.028

-

-
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
มาตรฐานการบัญชี และเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั และรายงาน
ผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สาหรับวาระนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง
และผูร้ บั มอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
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 และรายงานผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
โดยในระเบียบวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้ามาเพิม่ เติมจานวน 7 ราย มีจานวนหุน้ เท่ากับ 206 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยู่ใน
การประชุมทัง้ สิน้ 39 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 550,471,342 หุน้ แบ่งคะแนนเสียงเป็ นดังนี้
มติ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

คะแนนเสียง
550,471,342
550,471,342

ร้อยละ
100.0000
0.0000
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
0.0000
100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนิ นงานของ
บริษทั สาหรับปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงาน
ต่อทีป่ ระชุม
คุณเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์ รายงานต่อที่ประชุมว่า 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
นอกจากนี้ บริษทั ฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษทั ฯและตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ดังนัน้ จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจาปี 2564 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเ งิน
จานวน 23,110,016.07 บาท ดังนัน้ บริษทั จึงจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,156,000 บาท ซึง่ คิดเป็ น
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินสาหรับปี 2564 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และบริษทั เห็นสมควรจัดสรรกาไร
เป็ นเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท การกาหนดให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มรี ายชื่อปรากฏ ณ
หน้า 7 ของจานวน 13 หน้า

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

วัน ที่ 10 มีน าคม 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ า ยเงิน ปั น ผลในวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2565 รวมเป็ น เงิน ทัง้ สิ้น
14,500,390.50 บาท ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
ทัง้ นี้ บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วจานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ
0.01 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,000,000 บาท ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2564 จึงรวมเป็ นจานวนเงินทีจ่ ่ายปั นผลทัง้ สิ้น 22,500,390.50 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการที่
ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI) ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบั เงินปั นผลจะไม่ถกู หักภาษีเงินได้ ณ
ทีจ่ ่าย ดังนัน้ ผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลไม่ได้รบั เครดิตภาษี
การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี าถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษ
คาถามทีท่ างบริษทั ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้และจะตอบคาถามในช่วงสุดท้าย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงาน
ของบริษัท สาหรับปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 550,471,432 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
550,471,432
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
550,471,432
100.0000
ระเบียบวาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
ในวาระนี้มกี รรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(2) นาวาโทสมชาติ วิ พิศมากูล กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(3) นายชัคพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน
2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใดค่ะ และ
เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตัง้ กรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทัง้ 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการ
เลือกตัง้ กรรมการจะแล้วเสร็จ และขอให้นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ าเสนอต่อทีป่ ระชุม
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นายยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อทีป่ ระชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯข้อ 25 และมาตรา 71
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่งกาหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี เลือกตัง้ กรรมการใหม่ โดยกรรมการทีพ่ น้ จาก
ตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 มีกรรมการครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) นาวาโทสมชาติ วิ พิ ศ มากูล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(3) นายชัคพัฒน์ นั สการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากับ ดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการทีค่ รบ
กาหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรูค้ วามสามารถ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระหว่างการดารงตาแหน่ ง
ตลอดจนคุณสมบัตติ ามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้า
ดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิให้เสน อต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565
สาหรับข้อมูลของผู้ท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของ บริษัทฯ
ปรากฎในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 และสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
พิธกี รฯ ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ มีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง
ชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใด
แสดงความคิดเห็น มีคาถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ทป่ี ระชุมลงมติ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระประจาปี 2565 และให้
กรรมการทัง้ 3 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามทีเ่ สนอดังนี้
1. นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 550,471,342 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
27,180,442
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
523,290,900
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
27,180,442
100.0000
หมายเหตุ นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
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2. นาวาโทสมชาติ วิ พิศมากูล ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 550,471,342 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
550,471,342
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
550,471,342
100.0000
3. นายชัคพัฒน์ นัสการ ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลาดับที่ 3 นี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้ามาเพิม่ เติมจานวน 1 ราย มีจานวนหุน้
เท่ากับ 100 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยู่ในการประชุมทัง้ สิน้ 40 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 550,741,442 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
550,741,442
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
ไม่นบั เป็ นฐานเสียง
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
550,741,442
100.0000
จากนัน้ พิธกี รฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าสูห่ อ้ งประชุมอีกครัง้
ระเบียบวาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
พิธกี รฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น
ผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
คุณยุทธนา แต่ ปางทอง รายงานต่ อที่ประชุมว่า การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 เพื่อให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นกาหนด ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั โดย
คานึงถึงความเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ เปรียบเทียบกับบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในธุรกิจเดียวกันและมี
ขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2565 ซึง่ มีจานวนเทียบเท่ากับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
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ตาแหน่ 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 นี้กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมนอกจากนี้ กาหนดให้มกี ารจ่าย
ค่าตอบแทนในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครัง้ เดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท
และกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมและโบนัสประจาปี แต่จะได้รบั ตามระเบียบของ
บริษทั 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 มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงทีเ่ ป็ นเอก
ฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 40 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 550,471,442 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
550,471,442
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
550,471,442
100.0000
ระเบียบวาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญ นายเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์ ประธานคณะเจ้าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ น
ผูร้ ายงานต่อทีป่ ระชุม
นายเอกชัย อาชาพิพฒ
ั น์ รายงานต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับข้อบริษทั ข้อ 63 และมาตรา 120
แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี และมาตรา 121 ซึง่ กาหนดว่า ผูส้ อบบัญชีต้องไม่
เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ก าหนดให้บ ริษัทจดทะเบียนมีก ารหมุน เวียนผู้สอบบัญชีใ นกรณี ท่ีผู้สอบบัญ ชีร ายใดปฏิบ ัติหน้ า ที่สอบทาน หรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้
หน้า 11 ของจานวน 13 หน้า
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ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสานักงานสอบบัญ ชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จะแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญ ชีร ายที่พ้น จากการปฏิบ ัติหน้ า ที่จากการหมุ น เวีย นผู้สอบบัญ ชีไ ด้เ มื่อ พ้น ระยะเวลาอย่า งน้ อ ย 5 รอบปี บ ัญชี
ติดต่อกันนับแต่วนั ทีพ่ น้ จากการปฏิบตั หิ น้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็ นอิสระ
ของผูส้ อบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจที่
จะได้รบั และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อพิจารณาเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ บริษทั ฯ สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั ฯ และแต่งตัง้ บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯประจาปี 2565 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
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และข้อมูลเกีย่ วกับประวัติ
และประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีแต่ ละท่านปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
เป็ นเงินจานวน 1,050,000 บาท เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบปี 2564
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 2565 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม 40 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมด 550,471,442 หุน้
มติ
คะแนนเสียง
ร้อยละ
เห็นด้วย
550,471,442
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
550,471,442
100.0000
ระเบียบวาระที่ 7 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
หน้า 12 ของจานวน 13 หน้า
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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

คุณปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศ
รัสเซียและประเทศยูเครน บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรือไม่
คุณชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ชีแ้ จงว่า สาหรับในสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ระหว่างประเทศ
รัสเซียและประเทศยูเครนนัน้ บริษทั ฯได้รบั ผลกระทบเพียงเล็ก น้อย ทาให้ราคาน้ามันเชือ้ เพลิงปรับตัวสูงขึน้
ส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่งของบริษทั ฯ

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิ ดการประชุมในเวลา 10.20 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก
(ไกรสร จันทร์สวุ านิชย์)
ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ
(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษทั ฯ

หน้า 13 ของจานวน 13 หน้า

