บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน) / V.L. Enterprise Public Company Limited
41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสั น เขตรำชเทวี กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5 โทรสำร 0-2254-8749

เลขที่ 05/2563
13 พฤษภาคม 2563
เรือ่ ง กำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563 แจ้งระเบียบวำระกำรประชุม และงดกำรจ่ำยเงิ นปันผล
เรียน กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
1. มาตราการและแนวทางปฏิบตั ติ นสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า 2019
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด (มหาชน) (VL) เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มี
มติกาหนดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน
1A-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
และกาหนดให้วนั พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
(Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วำระที่ 1 พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562
วำระที่ 2 พิ จำรณำรับทรำบฐำนะกำรเงิ น และผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท สำหรับปี 2562 และ
แผนงำนปี 2563
วำระที่ 3 พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นของบริ ษทั และรำยงำนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562
วำระที่ 4 พิ จำรณำอนุมตั ิ งดจ่ำยเงิ นปันผล และรับทรำบกำรจ่ำยเงิ นปันผลระหว่ำงกำล
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 และรับทราบการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ ได้จ่ายไปแล้วจานวน 2 ครัง้ รวมหุน้ ละ 0.07 บาท คิดเป็ นเงินรวม
ทัง้ สิน้ 56,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 และวันที่ 30 เมษายน 2563
วำระที่ 5 พิ จำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการทีต่ อ้ ง
ออกตามวาระจานวน 3 คน คือ (1) นายวิทยา ภัทรเมธากุล (2) นางสาวรักชนก สาเนียงล้า และ
(3) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระได้พจิ ารณาคุณสมบัตเิ ป็ น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเลือกตัง้ กรรมการรายเดิม 2 คน คือ (1)
นางสาวรักชนก สาเนียงล้า (2) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง และเลือกตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ 1 คน คือ นายชัคพัฒน์ นัสการ เป็ นกรรมการใหม่ แทนกรรมการ
ทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

วำระที่ 6 พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบตามข้ อ เสนอ ของ
คณะกรรมการสรรหารและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนให้ เ สนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 1,400,000
บาท ตามหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้

-

ตำแหน่ ง

BOD

ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการย่อย

30,000
12,000

AC

RA / NRC /
CG&CSR

AGM / EGM
30,000
12,000

20,000
12,000
5,000

ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม
กำรจ่ำยเงิ นบำเหน็จให้กบั กรรมกำร
กาหนดให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้กบั กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครัง้
เดีย วต่ อ ปี ในวงเงิน ไม่ เ กิน 1,200,000 บาท (หนึ่ ง ล้า นสองแสนบาท) และมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริห าร และ/หรือ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารเป็ น ผู้พิจ ารณาจัด สรรจ านวนเงิน
บาเหน็จทีก่ รรมการแต่ละรายจะได้รบั
วำระที่ 7 พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ ให้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มี
ค่าสอบบัญชีเป็ นจานวน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีทข่ี อรับการแต่งตัง้ ดังนี้
(1) นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
(2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
(3) นางสาวอริสา ชุมวิสตู รผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9393
ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ แต่อย่างใด
วำระที่ 8 เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ำมี)

บริษทั ฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม รวมถึงผูท้ ม่ี สี ว่ น
ร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่านปฏิบตั ติ ามมาตรการและแนว
ปฏิบตั กิ ารประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ ได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั
ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

มำตรกำรป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) (VL)
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎำคม 2563
เวลำ 13.00 น.
ณ ห้องฟอร์จนู 1A-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู
เลขที่ 1 ถนนรัชดำภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
เปิ ดรับลงทะเบียน 11.00 น.
เพื่อควำมรวดเร็วในกำรลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มกำรลงทะเบียนมำแสดงต่อเจ้ำหน้ ำที่ในวันประชุมด้วย
งดแจกของชำร่ วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยควำมโปร่ งใสและ เป็ นแนวทำงที่หน่ วยงำนกำกับดูแลได้ รณรงค์ ให้ ลด/เลิกกำร
แจกของชำร่ วยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น อย่ ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯยังคงจัดอำหำรว่ ำง BOX SET ไว้ รับรองสำหรั บผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉั นทะ เฉพำะที่มำเข้ ำร่ วมประชุม (1 ท่ ำนต่ อ 1 ชุด)

แนวทำงปฏิ บตั ิ ตนสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุมฯ กรณี กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019
(COVID-2019) บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฎิบตั ใิ นการประชุม ดังนี้
1. ขอควำมร่วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ของดกำรเข้ำร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือ
กลับ มาจากประเทศที่เป็ นเขตติด โรคติดต่ อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ งท้องที่นอก
ราชอาณาจักรทีเ่ ป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมประชุม หรือเป็ นผูม้ ไี ข้หรือมีอาการ
เกีย่ วกับทางเดินหายใจ ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมแทนได้
1.2 เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มิ
อาจคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริ ษทั ขอควำมร่วมมือมำยังผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จำรณำมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิ สระแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
ทัง้ นี้ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
แทนตามวิธกี ารซึง่ แสดงในเอกสารสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้ว โดย
จัดส่งมาที่
“เลขานุการบริษทั
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400”
1.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะส่งคำถำมล่วงหน้ ำ สามารถกระทาได้ผ่านช่องทางดังนี้
1) ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.1 และ 1.2
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir@vltanker.com

2. กรณี ที่ผถู้ ือหุ้นยังประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทั ขอความร่วมมือและขอทา
ความเข้าใจมายังผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
2.1 กำรเข้ำไปในบริเวณหรือสถำนที่จดั ประชุม ทุกท่ำนจะต้องผ่ำนกำรคัดกรอง หากผูถ้ อื หุน้ ไม่ผ่านการคัด
กรองอาจถูกปฎิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีท่ผี ู้ถือหุน้ มีไข้วดั อุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 37.5 องศาเซลเซ
สขึน้ ไป และ/หรือมีอาการทีอ่ าจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส COVID-19 ซึง่ จุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี้
1) จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงแรม
2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ผี ู้ ถือหุ้นถูกปฎิเ สธให้เข้าไปในบริเวณหรือ สถานที่จ ัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.2 บริษทั เตรียมการในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของ
ผูถ้ อื หุน้ ในพืน้ ทีก่ ารจัดประชุมดังนี้
1) เปิ ดรับการลงทะเบียนเวลา 11.00 น.
2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
3) ผังทีน่ งในห้
ั ่ องประชุมให้มรี ะยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ทีน่ งั ่
4) ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
5) ขอความร่วมมือให้ผถู้ อื หุน้ สวมถุงมือตลอดเวลาทีเ่ ข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ บริษทั จะมีแจกถุงมือให้ท่าน
ละ 1 คู่ เท่านัน้
6) บริษทั งดการเสริฟ ชา และกาแฟ แต่จดั อาหารว่างเป็ นชุด BOX SET แทน

ในกรณีทม่ี ผี เู้ ข้าร่วมจานวนมาก อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษทั
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฎิบตั ติ ามแนวนี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
ก่ อนเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือห้ ุนประจาปี 2563
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ในวันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563
ณ ห้ องฟอร์จูน 1A-3 ช� ัน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
เลขที� 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
COVID-19 Screening Form
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020
V.L. Enterprise Public Company Limited on Friday, July 10, 2020
at Fortune Platinum Hall, 3rd floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel,
1 Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400
ขอความร่ วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19
We as for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease.
ชื่อ – สกุล (Name-Surname) ______________________________________________ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) ___________________
1.
ท่านมีไข้ ≥37.5 oC หรื อไม่? Do you have a fever? (≥37.5 oC)
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
2.
ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรื อไม่? Do you have any of these symptoms?
ไอ Cough
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
น้ ามูกไหล Runny nose
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ Shortness of breath
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)
3.
ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรื อมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผา่ นมาหรื อไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?
ใช่ (Yes)
มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to):________________________________________________
ไม่ใช่ (No)
4.

ท่านมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อไม่?
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?
ใช่ (Yes)
ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ ≥37.5 oC หรื อมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริ ษทั ฯ ระบุไว้ หรื อมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรื อพื้นที่ที่มีการระบาดของ
COVID-19 หรื อมีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยการติดเชื้ อ COVID-19 บริ ษทั ฯ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ด้วย
การกรอกและส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.ให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ แทนการเข้าร่ วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิ บตั ิตามคาแนะนาของกอง
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
Remark If you have a fever (≥ 37.5 oC); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like to kindly ask for
your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff.
Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

