เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2563
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (VL)
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องฟอร์จนู แพลตติ นัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เปิ ดรับลงทะเบียน 12.30 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้ าที่ ในวันประชุมด้วย
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)

มาตรการป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางปฏิ บตั ิ ตนสาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ กรณี การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้ว ยความห่วงใยต่ อ สุขภาพของผู้เ ข้าร่ วมประชุม จากสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่2019
(COVID-2019) บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฎิบตั ใิ นการประชุม ดังนี้
1. ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ของดการเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือ
กลับ มาจากประเทศที่เ ป็ น เขตติด โรคติด ต่ อ อัน ตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ งท้อ งที่น อก
ราชอาณาจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมประชุม หรือเป็ นผู้มไี 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 มิอาจ
คาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษทั ขอความร่วมมือมายังผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิ จารณามอบฉันทะ
ให้กรรมการอิ สระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
ตามวิธกี ารซึง่ แสดงในเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้ว โดยจัดส่งมา
ที่
“เลขานุการบริษทั
บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400”
1.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะส่งคาถามล่วงหน้ า สามารถกระทาได้ผ่านช่องทางดังนี้
1) ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.1 และ 1.2
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: ir@vltanker.com

2. กรณี ที่ผถู้ ือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทา
ความเข้าใจมายังผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
2.1 การเข้าไปในบริ เวณหรือสถานที่ จดั ประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผูถ้ อื หุน้ ไม่ผ่านการคัด
กรองอาจถูกปฎิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีไข้วดั อุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 37.5 องศาเซลเซสขึน้
ไป และ/หรือมีอาการทีอ่ าจสงสัยว่าจะเป็ นไวรัส COVID-19 ซึง่ จุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี้
1) จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงแรม
2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หุน้ ถูกปฎิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานทีจ่ ดั ประชุม ผูถ้ อื หุน้ ยังคงสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.2 บริษทั เตรียมการในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้
ถือหุน้ ในพืน้ ทีก่ ารจัดประชุมดังนี้
1) เปิ ดรับการลงทะเบียนเวลา 12.30 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 จะมีแจกถุงมือให้ท่านละ
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)

บริ ษทั วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน) / V.L. Enterprise PLC.
41 ถนนอโศก-ดิ นแดง แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2254-6604-5 โทรสำร 0-2254-8749

30 มีนาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. รายงานการประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่
2 และวาระที่ 3)
3. ข้อมูลของผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
4. คานิยามกรรมการอิสระของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5)
5. ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
6. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
7. ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ใน
รูปแบบคิวอาร์โค้ด
9. แผนทีข่ องสถานทีป่ ระชุม ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนามาในวันทีป่ ระชุม)
11. หนังสือมอบฉันทะ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 มีมติให้เรียก
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูนแพลตติ นัม
ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดำภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพมหำนคร
10400
สาหรับการกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผถู้ ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ
บริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ปารกฎว่าไม่มกี าร
เสนอระเบียบวาระใด และไม่มกี ารเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็ นกรรมการมายังบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงขอแจ้งระเบียบ
วาระตามมติคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
วำระที่ 1

พิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน
2562 และส่งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้จดั ส่งล่วงหน้าให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี้ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่ซง่ึ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 2

พิ จำรณำรับทรำบฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั สำหรับปี 2562 และแผนงำน
ปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
บริษทั ได้สรุปผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2562 โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี 2562 ที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ หนังสือ เชิญ
ประชุมในครัง้ นี้ ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 ทัง้ นี้ แผนงานประจาปี 2563 จะนาเสนอในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจาปี
2562 และรับทราบแผนงานประจาปี 2563 ซึง่ จะนาเสนอในวันประชุมผูถ้ อื หุน้
กำรลงมติ :
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

วำระที่ 3

พิ จำรณำอนุมตั ิ งบกำรเงิ นของบริ ษทั และรำยงำนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 และพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา 112 ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และงบ
กาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท เพื่อเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ บริษทั ได้จดั ทางบการเงินประจาปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบและรับ รองจากผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอีย ดปรากฎตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 2 (รายงานประจาปี
รูปแบบคิวอาร์โค้ด) ทีไ่ ด้จดั ส่งล่วงหน้าให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้

รายการ
สินทรัพย์
หนี้สนิ รวม
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

ปี 2561
ล้ำนบำท
1,423.00
1,010.98
701.42
61.36
0.13

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

เพิ ม่ /(ลด)
ล้ำนบำท ร้อยละ
544.45
38.26
171.10
16.92
11.65
1.67
19.40
31.62
(0.02)
15.38

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติง บการเงิน ส าหรับ ปี 2562 สิ้น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีความถูกต้องในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี ฎหมายกาหนด มีความครบถ้วนและ
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิ จำรณำอนุ มตั ิ จ่ำยเงิ นปั นผล และตัง้ สำรองตำมกฎหมำยสำหรับ ผลกำรด ำเนิ นงำนของ
บริษทั สำหรับปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา
115 ซึง่ กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่า ยเงินปั น
ผลระหว่างกาลทีใ่ ห้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป และมาตรา 116 ซึง่ กาหนดว่า บริษทั ต้องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิ ประจาปี หกั ด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้ อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40% ของ
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงิน ทุนสารองต่ างๆ ทุกประเภท
ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกาหนด โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
บริษทั จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี้ บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ น
หนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจาปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงิน
จานวน 80,759,014.27 บาท ดังนัน้ บริษัทจึงจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น

17,089,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันบาท) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินสาหรับปี 2562 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นสมควรจัดสรรกาไรเป็ นเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 56,000,000 บาท (ห้า
สิบหกล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละ 70 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั ได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุน้ ละ 0.05 (ห้าสตางค์) บาท เป็ นเงิน
40,000,000 บาท (สีส่ บิ ล้านบาท) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ดังนัน้ จะยังคงเหลือเงินปั นผลสาหรับ
งวดนี้ท่จี ะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) บาทต่ อหุ้น รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 16,000,000 บาท
(สิบหกล้านบาท) โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการที่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล (BOI) ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รบั เงินปั นผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่าย ดังนัน้ ผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลไม่ได้รบั เครดิตภาษี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล อนุ มตั จิ ่ายเงินปั น
ผล และตัง้ สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั สาหรับปี 2562 ดังนี้
(1) จัดสรรเพื่อเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นเงินจานวน 17,089,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้าน
แปดหมื่นเก้าพันบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน สาหรับปี 2562
(2) จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 56,000,000 บาท (ห้าสิบหกล้านบาท) ทัง้ นี้ บริษทั ได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ว ในอัตราหุน้ ละ 0.05 (ห้าสตางค์) บาท เป็ นเงิน 40,000,000 บาท (สีส่ บิ ล้านบาท) เมื่อวันที่
10 กันยายน 2562 ดังนัน้ จะยังคงเหลือเงินปั นผลสาหรับงวดนี้ท่จี ะจ่ายในอัตราหุ้น ละ 0.02
(สองสตางค์) บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) โดยจ่ายจาก
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล (BOI)
ในการนี้ บริษัทกาหนดให้จ่ายเงินปั นผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563
(Record Date) และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั แต่การให้สทิ ธิดงั กล่าว
ยังไม่มคี วามแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งใน

สามเป็ นอัตรา เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี เลือกตัง้ กรรมการใหม่ โดยกรรมการที่ พน้ จาก
ตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีกรรมการครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
(1) นายวิทยา ภัทรเมธากุล
กรรมการอิสระ
(2) นางสาวรักชนก สาเนียงล้า
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(3) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ กรรมการที
เ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
์
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มผี ูถ้ อื ห้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
รับการคัดเลือกแต่อย่างใด
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่
สมควรได้รบั การเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการบริษัท โดยพิจ ารณาตามความเหมาะสมในด้า นคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมัตติ ามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ จึงมีมติเห็นควรให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตาม
วาระจานวน 2 คน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้ กรรมการใหม่ซง่ึ
เป็ นผู้ทรงคุณ วุฒิ 1 คน ให้เข้าดารงต าแหน่ งกรรมการอิสระแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ที่ครบ
กาหนดออกตามวาะ ดังนี้
(1) นางสาวรักชนก สาเนียงล้า
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(2) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(3) นายชัคพัฒน์ นัสการ
กรรมการอิสระ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทัง้ ทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านใน
ฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยในช่วงทีผ่ ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษทั กฎบัตร และข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ดังนัน้ จึ งมีมติเห็น ชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่ อที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการเดิม 2 คนทีค่ รบกาหนดออกตามวาระกลับ
เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและเลือกตัง้ กรรมการใหม่ซง่ึ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ 1
คน ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระแทนนายวิทยา ภัทรเมธากุล ที่ครบกาหนดออกตามวาะ ดัง
รายนามต่อไปนี้

(1) นางสาวรักชนก สาเนียงล้า
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(2) นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ ์ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
(3) นายชัคพัฒน์ นัสการ
กรรมการอิสระ
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รบั การเสนอชื่อ ให้ดารงต าแหน่ ง กรรมการ และนิ ยามกรรมการอิสระของบริษัท
ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 และสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 6

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่งกาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจาก
บริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นกาหนด ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ เปรียบเทียบกับบริษทั อื่น
ทีอ่ ยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เสนอทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้านบาท
ดังนี้

ตำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการคณะทางานบริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและคณะทางานความ
รับผิดชอบ

เบี้ยประชุม (บำท/คน/ครัง)้
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2562
30,000
30,000
12,000
12,000
20,000
20,000
12,000
12,000
5,000
5,000
5,000
-

ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการผูบ้ ริหารมีรายได้ประจาจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม
นอกจากนี้ กาหนดให้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกาหนดให้
จ่ายครัง้ เดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจานวนเงินบาเหน็จทีก่ รรมการแต่ละรายจะได้รบั
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน เสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถือ
หุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ในรูปเบีย้ ประชุม ในวงเงินไม่เกิน 1.4 ล้าน
บาท และค่าตอบแทนในรูปบาเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครัง้ เดียวต่อปี ใน
วงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านบาท และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจานวนเงินบาเหน็จทีก่ รรมการแต่ละรายจะได้รบั
กำรลงมติ :
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุม
วำระที่ 7

พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับข้อบริษทั ข้อ 63 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด
พ.ศ. 2535 (รวมที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ซึ่ง กาหนดให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี และมาตรา 121 ซึง่ กาหนดว่า ผูส้ อบบัญชีต้องไม่เป็ น
กรรมการ พนั ก งาน ลูก จ้า ง หรือ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง หน้ า ที่ใด ๆ ของบริษั ท นอกจากนี้ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนกาหนดให้บริษทั จดทะเบียนมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชี
รายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7
รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่ท่สี งั กัดสานักงานสอบ
บัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายทีพ่ ้นจากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันนับ
แต่วนั ทีพ่ น้ จากการปฏิบตั หิ น้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอัน
เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รบั และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึ งเห็นสมควรเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ บริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ
จากัด เป็ น สานักงานสอบบัญ ชีของบริษัท และแต่ งตัง้ บุคคลดังต่ อไปนี้เป็ น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2563 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผูส้ อบบัญชี
นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์
นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร

เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญำต
9169
4752
9393

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินขอบริษทั ข้อมูลเกีย่ วกับ
ประวัติและประสบการณ์ ก ารท างานของผู้สอบบัญ ชีแต่ ละท่ านปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 5 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเท่ากับค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2562
ทัง้ นี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด และผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่งตัง้ ทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้สอบบัญชีท่ี
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ และไม่ มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้
ผู้สอบบัญ ชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ดังมีรายชื่อที่ระบุขา้ งล่างนี้ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ประจาปี 2563 พร้อมอนุ มตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,000,000 บาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2562 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ชื่อผูส้ อบบัญชี

เลขที่ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญำต

นางสาวธัญพร ตัง้ ธโนปจัย

9169

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์

4752

นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร

9393

กำรลงมติ :
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8

พิ จำรณำเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) มาตรา
105 ซึ่งกาหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
ทัง้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

นอกจากนี้ วาระนี้กาหนดขึน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษทั (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษทั ชีแ้ จงตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร:
เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเสนอให้ท่ี ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้ และเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม (ถ้ามี)
และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ตอบข้อซักถาม หรือชีแ้ จงผูถ้ อื หุน้
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดวันหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 บริษทั จะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ลงทะเบียน
และตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตัง้ แต่เวลา 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถอื หุ้น และ/หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (รายละเอียดปรากฎ
ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อนเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านนาแบบฟอร์ม
การลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
หากผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตวั เอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่
บริษัท เสนอให้เป็ น ผู้รบั มอบฉั น ทะ (รายละเอีย ดปรากฎตามสิ่ง ที่ส่งมาด้ว ย 7) เข้าร่ว มประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัวไป)
่ หรือหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. (แบบกาหนดรายละเอียดต่างๆในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(เฉพาะกรณี ผู้ลงทุนต่ างประเทศที่แต่ งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น)
(รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 11) ซึ่งสามารถดาว์นโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.vltanker.com
โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื
หุน้ (รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6) สาหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้นและ
วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8
กรณี ท่ผี ู้ถือหุ้นมีคาถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่
นาเสนอในครัง้ นี้ กรุณาส่งคาถามมายังเลขานุ การบริษัท ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ ซึ่งท่าน
สามารถดาว์น โหลดแบบฟอร์ม การส่งค าถามล่ ว งหน้ าได้จ ากเว็บ ไซต์ ข องบริษัท และจัด ส่ง ค าถามทางอีเมล์
ir@vltanker.com หรือโทรสาร 0-254-8749 หรือส่งไปรษณีย์ บริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) เลขที่
41 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ ำสำยพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID – 19) หำกผูถ้ ือ
หุ้นไม่สะดวกเดิ นทำงมำเข้ำร่วมประชุมในวัน เวลำดังกล่ำว ขอให้ผถู้ ือหุ้นพิ จำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำร
อิ สระแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง (รำยละเอี ยดปรำกฎตำมสิ่ งที่ ส่งมำด้วย 6) ทัง้ นี้ บริ ษัทมี แนว
ทำงกำรปฎิ บ ัติ ต นส ำหรับ ผู้เข้ ำร่วมประชุ ม กรณี กำรแพร่ระบำดของไวรัส โคโรน่ ำสำยพัน ธุ์ใหม่ 2019
(COVID - 19) ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขในกำรเตรียมกำรคัดกรองผู้เข้ำร่วมประชุม ดังนี้

ตามทีม่ กี ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID - 19) บริษทั มีความห่วงใย
ต่อสถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นอย่างมาก จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฎิบตั ดิ งั นี้
1. ผู้ถือหุ้น ที่อยู่ในกลุ่ ม เสี่ย ง เช่น พึ่งเดิน ทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่ ม เสี่ย ง 11 ประเทศ(ตาม
ประกาศ) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีไข้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่นื หรือกรรมการ
อิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมาได้ท่ี เลขานุการบริษทั ตามทีอ่ ยูข่ อง
บริษทั
2. บริษทั จะจัดตัง้ จุดคัดกรองพร้อมทัง้ อุปกรณ์ ต่ างๆ บริเวณหน้าห้องประชุม กรณี ที่พบผู้มีควำม
เสี่ ย งต้ อ งขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรเข้ ำ ห้ อ งประชุ ม โดยท่ า นสามารถมอบฉั น ทะให้ผู้อ่ืน หรือ
กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมแทนได้
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและขอความร่วมมือในการปฎิบตั ติ ามมาตรการดังกล่าวอย่างเครงครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษทั

เลขานุการบริษทั
หมายเลขโทรศัพท์ 0 22546604 ต่อ 105

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

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 (ครั้ งที่ 1/2562) ของบริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
(มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้จดั ประชุ มขึ้ นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 5 ของ
บริ ษทั เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
มีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุ มด้วยตนเองและผูท้ ี่หุ้นที่รับมอบฉันทะ จานวนรวมทั้งสิ้ น 4 ราย นับรวมจานวนหุ ้น
ทั้งสิ้ น 600,000,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ครบเป็ นองค์ประชุ ม
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 43
เริ่ มประชุ มเวลา 9.00 น. แต่เนื่ องจากพลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สุวานิ ชย์ ประธานกรรมการ ไม่สามารถ
เข้าร่ วมประชุ มในครั้ งนี้ ได้ เนื่ องจากติ ดภารกิ จสาคัญ ที่ ประชุ มจึ งเสนอให้นางชุ ติภา กลิ่ นสุ วรรณ ในฐานะ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริ หารและผูถ้ ือหุ น้ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมในครั้งนี้
ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ใ ห้ น างชุ ติ ภ า กลิ่ น สุ ว รรณ ท าหน้า ที่ เ ป็ นประธานที่ ป ระชุ ม
(“ประธานฯ”)
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่า การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 (ครั้งที่ 1/2562) นี้ มีวาระการ
ประชุมจานวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสื อบอกกล่าวเชิ ญประชุ มที่ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ เพื่อศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนการประชุม
จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562 (ครั้งที่ 1/2562) ของ บริ ษทั วี.
แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุ ม และมอบหมายให้
นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดวาระต่อที่ประชุม
นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีท้ งั หมด 8 วาระ
ดังนี้
หน้า 1 ของจานวน 17 หน้า

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

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
2. พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562
3. พิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ น ฉบับตรวจสอบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
4. พิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรผลกาไร สาหรับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับ รอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงดจ่ายเงินปั นผล
5. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
8. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า หลังจากที่ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ ได้ช้ ี แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะสอบถาม
รายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุ ณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานเชิ ญให้สอบถามก่อน เมื่อท่านได้รับเชิญให้
สอบถามแล้ว โปรดแจ้ง ชื่ อก่ อนตั้ง คาถาม เพื่ อประโยชน์ ใ นการจัดท ารายงานการประชุ ม หากท่ า นมี เรื่ อง
สอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุ มเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุการบริ ษทั ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 ต่อที่ประชุม
นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนา
รายงานการประชุมที่จดั ส่ งล่วงหน้าให้ผถู ้ ือหุ น้ แล้ว พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้
มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุ มว่า มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดต้องการเสนอแนะหรื อแก้ไขรายงานการประชุ ม
ดังกล่าวหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอแนะหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุ มพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุ มว่า การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้ว มี มติ อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน รั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่
1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวน (เสี ยง)
600,000,000
0
0
0
600,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000%
0.0000%
- *
- *
100.0000%

*ไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี 2561 สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ีแจงผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ต่อที่ประชุม
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ประจาปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ดงั นี้
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วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ ษทั ที่เป็ นเลิศด้านธุ รกิจการขนส่ งปิ โตรเลียมและเคมีภณั ฑ์ทางทะเล ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
เอเชีย
พันธกิจ (Mission)
1. การดาเนิ นธุ รกิจอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต และยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
2. การให้บริ การที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
3. การพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ และปฏิบตั ิการอย่างมืออาชีพ
4. การสร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
5. การบริ หารจัดการ ดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความน่าเชื่ อถือ และเป็ นที่พึง
พอใจ
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายด้านเพื่อเตรี ยมการเข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์ (MAI) ได้แก่
1. การปรับโครงสร้างการบริ หารงานภายในบริ ษทั ปรับเพิม่ ตาแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เพิ่ม 1 อัตรา
2. บริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่กากับดูแล
กิจการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
3. บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน
2561 และได้ทาการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็ น 400 ล้านบาท หรื อ 800 ล้านหุน้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 300 ล้านบาท หรื อ 600 ล้านหุน้
4. การปรับปรุ งด้านเว็บไซด์ของบริ ษทั ให้มีรูปแบบทันสมัยน่าสนใจมากขึ้น เพื่อให้นกั ลงทุนและ
บุคคล
5. โดยทัว่ ไปสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่างรวดเร็ ว ปั จจุบนั สามารถเข้าใช้งานเว็บ
ไซด์ของบริ ษทั ในรู ปแบบใหม่ได้แล้ว ยกเว้นส่ วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) จะเริ่ มเปิ ดใช้เมื่อ
หุน้ ของบริ ษทั เข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ด้ านการใช้ เรื อ
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้รายงานว่า ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การ
ขนส่ งในเส้นทางต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการให้บริ การขนส่ งน้ ามันปาล์ม และน้ ามันหล่อลื่น โดยบริ ษทั ฯ ได้ใช้เรื อ
จานวน 4 ลา ได้แก่ เรื อวี.แอล. 5, เรื อวี.แอล. 10, เรื อวี.แอล. 11 และเรื อวี.แอล. 14 โดยมีอตั ราเที่ยววิง่ รวมทั้งสิ้ น
92 เที่ยว มีอตั ราความสามารถในการให้บริ การคิดเป็ น 92% และอัตราการใช้เรื อคิดเป็ น 85.97 % ซึ่ งถือว่าเป็ นไป
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ตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังใช้เรื อวี.แอล.11 และเรื อวี.แอล.14 ในการให้บริ การขนส่ งใน
ประเทศด้วย โดยสาเหตุหลักที่บริ ษทั ฯ ใช้เรื อวี.แอล.11 ในการให้บริ การขนส่ งในประเทศ สื บเนื่องจากเรื อวี.
แอล.11 มีอายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่ งตามข้อกาหนดของท่าเรื อเชฟรอน ไม่ยนิ ยอมให้เรื อที่มีอายุเกิน 25 ปี เข้าเทียบท่า
แต่เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีนโยบายบารุ งรักษาเรื ออย่างสม่าเสมอ ดังนั้น เรื อวี.แอล. 11 จึงยังมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้
แม้จะมีอายุเกิน 25 ปี ก็ตาม ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงนาเรื อวี.แอล.11 มาให้บริ การขนส่ งสิ นค้าในประเทศ
บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การขนส่ งในเส้นทางต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นการให้บริ การขนส่ งในเส้นทางภายในประเทศ
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการให้บริ การขนส่ งน้ ามันดิบและน้ ามันใส โดยบริ ษทั ฯ ได้ใช้เรื อจานวน 11 ลา ได้แก่ เรื อวี.
แอล. 7, เรื อวี.แอล. 11, เรื อวี.แอล. 12, เรื อวี.แอล. 14, เรื อวี.แอล. 15, เรื อวี.แอล. 16, เรื อวี.แอล. 17, เรื อวี.แอล. 18,
เรื อวี.แอล. 19, เรื อวี.แอล.20 และเรื อชุติภา5 โดยมีอตั ราเที่ยววิง่ รวมทั้งสิ้ น 960 เที่ยว มีอตั ราความสามารถในการ
ให้บริ การคิดเป็ น 95.90 % และอัตราการใช้เรื อคิดเป็ น 82.53 % ซึ่ งถือว่าเป็ นไปเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
เช่นกัน โดยในไตรมาส 3 ของปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ขายเรื อวี.แอล.7 ออกไปในราคา 11 ล้านบาท เพื่อรับเรื อใหม่
(เรื อวี.แอล. 20) ที่มีขนาดบรรทุกเพิ่มขึ้น เข้ามาประจาการแทนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2561 โดยบริ ษทั ฯ ได้
เริ่ มทาสัญญาระยะสั้น กับบริ ษทั บางจาก คอเปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และคาดว่าจะสามารถเริ่ มสัญญาระยะยาว
ได้ประมาณไตรมาส 2 ของปี 2562
สรุ ปในภาพรวมของปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การขนส่ งน้ ามันรวมทั้งสิ้ น 2,857,557,084 ลิตร
ด้ านการใช้ นา้ มันเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ ในการขับเคลื่อนเรื อ (BUNKER)
นายจรั ลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ในปี 2561 นั้น บริ ษทั ฯ ยังคงมี มาตรการ
เกี่ยวกับการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ ง โดยมีการติดตามการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิ งอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดการ
ประหยัด แต่ยงั คงได้รับประโยชน์สูงสุ ด โดยบริ ษทั ฯ ได้ควบคุม อัตราการใช้เครื่ องยนต์ให้อยูป่ ระมาณ 50% 60% เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง โดยที่เรื อยังคงสามารถส่ งสิ นค้าได้ทนั ตามกาหนดเวลาที่ตกลงกับลูกค้าไว้
จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณรักชนก สาเนียงล้ า ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รายงานฐานะทางการเงินประจาปี 2561 และด้านแผนงานประจาปี 2562
คุณรักชนก สาเนียงล้ า ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี
2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขนส่ งเพิ่มขึ้นเป็ น 694.68 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 2% อันเป็ นผล
สื บเนื่องจากการปรับเปลี่ยนขนาดเรื อในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ตามที่นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ว่าบริ ษทั ฯ ได้ขายเรื อวี.แอล. 7 ในไตรมาส 3 และรับมอบเรื อวี.แอล. 11
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ที่มีขนาดบรรทุก 5,000 เดทเวทตัน เข้ามาในช่วงไตรมาส 4 ด้านรายได้อื่นๆ บริ ษทั ฯ มีรายได้กาไรจากการขาย
เรื อ จานวน 6.74 ล้านบาท หรื อประมาณ 1% ของรายได้ ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีกาไรจากการขายเรื อจานวน
26.05 ล้านบาท หรื อประมาณ 4% ของรายได้ ซึ่งรายได้อื่นนี้ ตอ้ งถือเป็ นรายการพิเศษ ที่ผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ส่งผลต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาไรจานวน 61.01 ล้านบาท หรื อประมาณ 9% ของรายได้ ซึ่งลดลงจากปี 2560 ประมาณ
17% ที่บริ ษทั ฯ มีกาไรจานวน 73.61 ล้านบาท หรื อประมาณ 11% ของรายได้ แต่ท้ งั นี้ กาไรที่ลดลงนั้น ก็
เนื่องจากรายได้กาไรจากการขายเรื อที่แตกต่างกัน แต่ถา้ หักรายได้อื่นออกไป และเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงาน
ของกิจการขนส่ งแล้ว ต้องถือว่า ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาไรเพิ่มขึ้นจากการดาเนินงานปกติ
ในด้านต้นทุน ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนจานวน 544.99 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้
เนื่องจากในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้มีรายการซ่อมบารุ งเรื อวี.แอล. 7 (ที่อยูน่ อกแผนการซ่อมบารุ งตามปกติ) ส่ งผลให้
อัตรากาไรขั้นต้นของปี 2561 ดีกว่าปี 2560 ประมาณ 18% หรื อคิดเป็ นจานวน 149.69 ล้านบาท
ในด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริ หาร ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการบริ หาร จานวน 44.18 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการบริ หาร เพียงจานวน 38.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 6.00
ล้า นบาท ทั้ง นี้ เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯ มี ค่ า ใช้จ่า ยในการเตรี ย มเข้า สู่ ตลาดหลักทรั พ ย์ MAI ส่ วนด้า นต้นทุ นทาง
การเงินในปี 2561 มีอตั ราที่สูงขึ้นเนื่องจากการซื้ อเรื อใหม่ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2561 จึงมีลกั ษณะเป็ น
รายการพิเศษ และเป็ นรายการลงทุน
คุณรักชนก สาเนี ยงล้ า รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ว่า ในด้านสิ นทรัพย์
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์จ านวน 1,424 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 4% อัน เป็ นผลสื บ เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงขนาดเรื อ โดยการซื้ อเรื อวี.แอล.20 มาทดแทนเรื อวี.แอล.7 (ที่มีขนาดบรรทุกน้อยกว่า) ในด้านหนี้
สิ้ น ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินจานวน 1,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่ องจากการลงทุนซื้ อเรื อวี.แอล. 20 และการ
จ่ายเงินปั นผล และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในปี 2561 มีจานวน 461 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมีการจ่ายเงิน
ปั นผล โดยผูถ้ ือหุ ้นได้นาเงิ นปั นผลบางส่ วนมาชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุน ที่บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาทเป็ น
300 ล้านบาท ด้วยเหตุดงั กล่าว อัตราหนี้ สินต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้นในปี 2561 อยูท่ ี่ 2.45 เท่า ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่ ง
อยูท่ ี่ 1.58 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เห็นว่า เมื่อบริ ษทั ฯ ได้ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) แล้ว
อัตราหนี้สินต่อส่ วนผูห้ ุน้ จะปรับลดลง
ทั้งนี้ ท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ได้จากรายงานประจาปี
ที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
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ต่อจากนั้น นางสาวรั กชนก สาเนี ยงล้ า ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบัญชี และการเงิ น ได้นาเสนอ
แผนงานประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
แผนซื้ อเรื อมือสองจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 5,000 เดทเวทตัน เพื่อรองรับสิ นค้าประเภทน้ ามัน
ปาล์ม ในเส้นทางเซาท์อีสเอเชี ย (South East Asia) โดยมี มูลค่าการลงทุนประมาณ 155 ล้าน
บาท โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า บริ ษทั ฯ จะได้รับเรื อ และเริ่ มให้บริ การรับขนสิ นค้าได้ประมษรไตร
มาส 2 ของปี 2562
2.
แผนการต่อเรื อใหม่ขนาด 2,800 เดทเวทตัน เพื่อรองรับ การขนส่ งสิ นค้าของบริ ษทั เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด โดยเป็ นเส้ นทางขนส่ งภายในประเทศเป็ นหลัก โดยมี มูลค่าการลงทุน
ประมาณ 265 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ คาดว่า บริ ษทั ฯ จะได้รับเรื อ และเริ่ มให้บริ การรับขน
สิ นค้าได้ประมาณไตรมาส 1 ของปี 2563
3.
แผนการขายเรื อ วี.แอล.16 ในราคา 160 ล้านบาท หรื อ 5.2 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ โดย
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถส่ งมอบเรื อให้แก่ผซู ้ ้ื อได้ประมาณไตรมาส 1 ปี 2563
4.
แผนการขายเรื อ วี.แอล.5 ในราคาประมาณ 9-10 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถขาย
เรื อได้ภายในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562
คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ รับทราบ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ ป ระชุ ม แสดงความคิ ดเห็ นและซัก ถามเกี่ ย วกับ วาระนี้ ในการนี้ โดย
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้เป็ นเรื่ องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุ ปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี 2561 และแผนงานปี 2562
วาระที่ 3
พิจารณา อนุมัติงบการเงิน ฉบับตรวจสอบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรักชนก สาเนียงล้ า ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงิน ต่อที่ประชุม
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นางสาวรักชนก สาเนียงล้ า ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบ
แสดงฐานะทางการเงิ น สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูส้ อบบัญชี ได้แสดง
ความเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่ อถือได้ โดยบริ ษทั ได้จดั ส่ งสาเนางบดุล งบกาไรขาดทุนสิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุ มวาระที่ 3
(อ้างถึงสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ สามารถสรุ ปสาระสาคัญของสถานะทางการเงินของบริ ษทั ได้ ดังนี้
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีส้ ิ นรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่ายรวม
กาไรสาหรับปี

จานวนเงิน(ล้านบาท)
1,423,997,512.22
1,010,978,599.71
413,018,912.51
701,415,638.22
633,328,843.21
61,013,250.66

นางสาวรั กชนก สาเนี ยงล้ า ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารฝ่ ายบัญชี และการเงิ น ได้กล่ าวต่อที่ ประชุ มว่า
รายละเอียดของงบดุล และงบกาไรขาดทุน มีรายละเอียดตามที่ได้นาเสนอในวาระที่ 2
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับรอบบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ ง ผ่า นการตรวจสอบและรั บ รองจากผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ และผ่า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุ มพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุ มว่า การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิรายงานและงบการเงิน สาหรับรอบบัญชี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวน (เสี ยง)
600,000,000
0
0
0
600,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000%
0.0000%
- *
- *
100.0000%

*ไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกาไร สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงดจ่ ายเงินปันผล
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 ต่อที่ประชุม
นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุ การบริ ษทั ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่ งกาหนดให้การจ่ายเงิ นปั นผลต้อง
ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจ
อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวต่อไป และมาตรา
116 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 55 ซึ่ งกาหนดว่า บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน
รวมจานวน 61,013,250.66 บาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 3,051,000
บาท เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เมื่อรวมกับทุนสารองตามกฎหมายก่อนหน้านี้ บริ ษทั ฯ จะมีทุนสารองตาม
กฎหมายรวมทั้งสิ้ น 13,051,000 บาท
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แม้บริ ษทั ฯ จะนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารองต่างๆ ตามกฎหมาย และที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ในแต่ละปี แต่ปีนี้ บริ ษทั ฯ
ขอเสนองดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น หลัง จากที่ หุ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ ได้รับ เป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ยน และซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ MAI เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อเป็ นการตอบแทนนักลงทุนที่จองซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุ มว่า การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

หน้า 10 ของจานวน 17 หน้า

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

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวน (เสี ยง)
600,000,000
0
0
0
600,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000%
0.0000%
- *
- *
100.0000%

*ไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั ในฐานะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ให้รายงานต่อที่ประชุมในรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ
นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั ได้ช้ ีแจงว่าตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2533 และข้อบังคับบริ ษทั ในหมวดที่ 4 ข้อที่ 25 ได้มีการกาหนดให้การประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยกรรมการที่พน้ ตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้ คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวน 8 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านในปี นี้ ได้แก่
1.
นางชุติภา กลิ่นสุ วรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการ
2.
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
3.
นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการอิสระ/กรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่ งไม่ ร วมกรรมการที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย จึ ง ได้พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมและ
คุ ณสมบัติตามที่กฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุ นกาหนด คณะกรรมการ สรรหาได้ดาเนิ นการพิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุ คคล โดย
กรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้ออกเสี ยงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยได้พิจารณาถึ งความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ประกอบกับคุ ณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาให้มี
ความหลากหลาย และสอดคล้อ งกับ กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ ท ัก ษะ

หน้า 11 ของจานวน 17 หน้า

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

ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 3
ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาคุ ณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่ อเข้า ดารงตาแหน่ งกรรมการเป็ นรายบุ ค คลอย่างละเอี ย ดรอบคอบ ทั้ง ทางด้า นทัก ษะ วิช าชี พ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุ ดย่อยในช่วงที่ผา่ นมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมี
มติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลื อกตั้ง
กรรมการ 3 รายซึ่ งเป็ นกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.
นางชุติภา กลิ่นสุ วรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการ
2.
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
3.
นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุ มพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุ มว่า การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยจะ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ อ นุ มตั ิ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของจ านวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิ เลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ โดยเห็ นชอบให้กรรมการ 3 คนเดิ มที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
1.

นางชุติภา กลิ่นสุ วรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการ
หน้า 12 ของจานวน 17 หน้า

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

ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวน (เสี ยง)
600,000,000
0
0
0
600,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000%
0.0000%
- *
- *
100.0000%

*ไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

2.
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
จานวน (เสี ยง)
คิดเป็ นร้ อยละ
600,000,000
100.0000%
0
0.0000%
0
- *
0
- *
600,000,000
100.0000%

*ไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

3.
นายยุทธนา แต่ปางทอง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

กรรมการอิสระ/กรรมการ
จานวน (เสี ยง)
600,000,000
0
0
0
600,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000%
0.0000%
- *
- *
100.0000%

*ไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั ในฐานะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ให้รายงานต่อที่ประชุ มในรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
2562

หน้า 13 ของจานวน 17 หน้า

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

นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชยั ในฐานะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้ แจง
ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กาหนด
ว่า ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั ใน
กรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั มิได้กาหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จากผลประกอบการ ผลการปฏิบตั ิงาน อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สภาพคล่องทางธุ รกิ จ และผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึ งวงเงิ น
ค่าตอบแทนที่เคยได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับธุ รกิจในประเภทเดี ยวกับ
บริ ษ ทั ฯ หรื อใกล้เคี ย งกัน และเห็ นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้เสนอผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการทุ กคณะ ทั้งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยทุ กชุ ดในรู ปของเงิ น เบี้ ย
ประชุม และบาเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
ค่าเบี้ยประชุม
ตาแหน่ง
- ประธานกรรมการบริ ษทั

BOD
30,000

- กรรมการบริ ษทั

12,000

AC

20,000
12,000

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการที่ เ ป็ นกรรมการผู้ บริ หารมี ร ายได้ ประจ า จะไม่ ได้ รั บค่ าเบี ้ย ประชุ ม
2.
ค่าตอบแทนในรู ปบาเหน็จ (Bonus) ให้กบั กรรมการ โดยกาหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงิน
ไม่ เกิ น 1,200,000 บาท(หนึ่ ง ล้า นสองแสนบาท) และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรจานวนเงินบาเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นพิ จารณาก าหนดค่ า ตอบแทน ประจาปี 2562
ส าหรั บ กรรมการทุ ก คณะ ทั้ง คณะกรรมการบริ ษ ัท และคระกรรมการชุ ด ย่ อ ยทุ ก ชุ ด ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกประการ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ สดงความคิดเห็นและซักถาม
หน้า 14 ของจานวน 17 หน้า

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

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุ มว่า การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวม

จานวน (เสี ยง)
600,000,000
0
0
0
600,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000%
0.0000%
- *
- *
100.0000%

*ไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุ การบริ ษทั ชี้ แจงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 63 และ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่ งกาหนดว่า ให้ที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ข องบริ ษทั ทุ กปี โดยสามารถ
แต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชี เดิ ม ได้ และมาตรา 121 ซึ่ ง ก าหนดว่า ผูส้ อบบัญชี ต้องไม่ เป็ นกรรมการ
พนัก งาน ลู ก จ้า ง หรื อผูด้ ารงตาแหน่ ง หน้า ที่ ใ ดๆ ของบริ ษ ทั นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น
กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้าที่สอบทาน หรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของบริ ษ ทั มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ ว่า จะติ ดต่ อกันหรื อไม่ โดย
สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน้า 15 ของจานวน 17 หน้า

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

ชื่อสานักงานผูส้ อบบัญชี

บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด

ชื่อและทะเบียนผูส้ อบบัญชี

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 9169 หรื อ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4752 หรื อ
3. นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี จานวน 1,000,000 บาท
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั สอบบัญชี ธ รรมนิ ติ จากัด และผูส้ อบบัญชี ที่ เสนอแต่ งตั้ง เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็ นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อ ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและไม่ได้เป็ นผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุ มพิจารณาและลงมติ โดยแจ้งต่อที่ประชุ มว่า การพิจารณาวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ อ นุ มตั ิ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของจ านวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสี ยง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้วย
600,000,000
100.0000%
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000%
งดออกเสี ยง
0
- *
บัตรเสี ย
0
- *
รวม
600,000,000
100.0000%
*ไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

หน้า 16 ของจานวน 17 หน้า

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรค
สอง กาหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัด
ประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถาม ก็
สามารถทาได้ในวาระนี้
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถามหรื อเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561

ปิ ดประชุมเวลา 15.45 น.

-ลายมือชื่อ(นางชุติภา กลิ่นสุ วรรณ)
ประธานที่ประชุม

-ลายมือชื่อ(นางสาวอรอุมา ธงสุ วรรณ)
เลขานุการบริ ษทั

หน้า 17 ของจานวน 17 หน้า

นาย จรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์

•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาว รักชนก สำ�เนียงล้ำ�

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
บัญชีและการเงิน

แต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 27 มีนาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
การศึกษา
- เทียบเท่าปริญญาตรีเดินเรือพาณิชย์ กรมเจ้าท่า
การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018
- Company Security Officer-NK Classification Society
- Corrective & Preventive Action-Technology Promotion Association
(Thailand-Japan)
- ISO 9000 Internal Audit-Technology Promotion Association
(Thailand-Japan)
- ISM Code Internal Auditor-NK Classification Society
- “THERMOKING”
- “YANMAR”
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2561-ปัจจุบัน		กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำ�มัน
2556-2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)/ให้บริการขนส่งน้ำ�มัน

แต่งตั้งเมื่อ : วันที่ 27 มีนาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
การศึกษา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท มหาบัญฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 2/2560
- Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ปี 2561
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2561-ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)/
ให้บริการขนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
2559-2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จำ�กัด/
เทคโนโลยี
2558-2559 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์
จำ�กัด (มหาชน)/เครื่องประดับ
2556-2558 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั เกษตรทิพย์ เฟอร์ตไิ ลเซอร์
จำ�กัด/ผลิตและจำ�หน่ายปุ๋ยเคมี

นาย ชัคพัฒน์ นัสการ
ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาอิสระ (แก่ผู้บริหารระดับสูงทั้ง
ในและต่างประเทศ)
• กรรมการบริหารและผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ธิง้ ค์
เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำ�กัด
• กรรมการอิสระ ในบัญชีรายชือ่ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปี 2561 (ครั้งที่ 4)
• กรรมการอิสระ ในบัญชีรายชื่อสมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD)-วุฒิบัตร DCP Diploma
Examination 63/2018
• CFO and Chief People Officer
(Start up company แห่งหนึ่ง)
• วิทยากรรับเชิญ อาจารย์พิเศษ และ
ผู้บรรยายของหน่วยงานและสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ (ด้านการบัญชี การสอบบัญชี
การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุม
ภายใน)

คุณวุฒิ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- Business Continuity Management BSI25999
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำ�กับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หลักสูตรอบรม (ล่าสุด)
- หลักสุตร Digital Leadership Bootcamp by Skooldio รุ่นที่ 1 ปี 2562
- หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 ปี 2562 ตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Advance Management Program for CEO & CEO
Potential-by Ted Partners รุ่นที่ 1 ปี 2562
- The Story Chapter 2 by SPU : รุ่นที่ 2 ปี 2561 คณะนิเทศน์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Advanced Audit Committee Program (AACP 30/2018) สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic CFO in capital market รุ่นที่ 6 ปี 2561 ตลาดหลัก
ทรัยพ์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร IPO Roadmap (CEO-Executive Program) รุ่นที่ 3 ปี 2561
ตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP 250/2017) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) รุ่นที่ 1 ปี 2560
- Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 7 ปี 2560
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Advanced StartX รุ่น11 ปี 2560 หลักสูตรการสร้างธุรกิจใหม่
ในยุค Digital สำ�หรับ Startup หรือผู้ประกอบการใหม่ในยุคดิจิตอล
- ABC Talent : Grooming Rising Professional รุ่นที่ 2 ปี 2559 สถาบัน
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำ�งาน
2559-ปัจจุบัน ทีป่ รึกษาอิสระ ทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารระดับสูง (CEO และ C-Level)
กรรมการบริษัท และผู้บรรยายพิเศษ
2545-2559 (15 ปี) กลุ่มงานที่ปรึกษา (Advisory) และกลุ่มงานตรวจ
สอบบัญชี (Audit) กลุ่มบริษัท KPMG Thailand (บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จำ�กัด และ บริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด) และ KPMG Indonesia (Jakarta
Office)
2558-2559 กรรมการบริหาร (Executive Director) กลุ่มงานที่ปรึกษา
ด้านการควบคุมและความเสี่ยง
2555-2558 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร (Associate Director) กลุ่มงานที่
ปรึกษา
2555-2557 Technical Advisor, KPMG Indonesia (Jakarta Office)
2551-2554 ผู้จัดการ (Manager) กลุ่มงานที่ปรึกษา
2550-2551 ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager) กลุ่มงานที่ปรึกษา
2545-2550 ผู้ตรวจสอบอาวุโส (Senior Auditor) กลุ่มงานตรวจสอบ
บัญชี

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4

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

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

บรษิทั สอบบญ
ั ชธีรรมนติิ จำกดั
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

Certificates :

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

2015
		
1996

Auditor who is approved by the Securities and
Exchange Commission
Auditor Registration No. 4752

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

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
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หลักฐานการแสดงสิ ทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี )
1. ผู้ถือหุ้นที่ เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงทีส่ ่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือหุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะ
ได้ลงชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ค) เอกสารตัวจริงทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูร้ บั มอบฉันทะและยัง
ไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
2. ผู้ถือหุ้นที่ เป็ นนิ ติบคุ คล
2.1 กรณีผแู้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารตัวจริงทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อม
สาเนาซึง่ ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลลงชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความทีแ่ สดงว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมนัน้ มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะนัน้ มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ จานวน 1 ฉบับ
(ค) สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลและยัง
ไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลได้ลงชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ
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(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบั มอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รบั มอบฉันทะและยังไม่
หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสาเนาซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบคุ คลที่ จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม กับผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิ ได้มสี ญ
ั ชาติไทย
หรือซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิติ
บุคคลนัน้ ตัง้ อยู่หรือโดยเจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อนิติ
บุคคล ชื่อของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เงือ่ นไข ข้อจากัด หรืออานาจในการลงลายมือชือ่ หรือการเข้าประชุม
และทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผแู้ ทน นิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)
หมายเหตุ กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายชื่อทีป่ รากฏในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 7 เป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษทั ภายในวัน ศุกร์ท่ี 10
เมษายน 2563 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดงั นี้ บริ ษัท วี .แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 41
ถนนอโศก-ดิ นแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
4. วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผถู้ อื หุน้ เลือกใช้ ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2550 เป็ นดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน (ใช้ได้สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทุกกรณี)
แบบ ข. เป็ นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทุก
กรณี)
แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 7) โดยให้ระบุช่อื
พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ
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ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ
เพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีต่ นถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงรายละเอียดวิธกี ารลงคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ
เท่านัน้
โดยจะนาคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้า ร่วม
ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนทีเ่ หลือเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วยตามทีเ่ สนอในวาระนัน้ ๆ
2. หากผูถ้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพือ่ ให้
เจ้าหน้าทีร่ บั ไปนับคะแนน
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
2. กรณีอน่ื ๆ ซึง่ กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีป่ ระชุมจะเป็ นไป
ตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั กาหนด โดยประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียง
ชีข้ าด
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ข้อมูลกรรมการอิ สระที�บริ ษทั เสนอชื�อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ

นาวาโท สมชาติ วิพิศมากูล
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งเมื่อ : 27 มีนาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)
0.12
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทายาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ
- วุฒิบัตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
การอบรม
- 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
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018
ประสบการณ์การทำ�งานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)/
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
2558–2560 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ บริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน)/ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร
2555-2560 PTT Group Marine Standard Management
Leader บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2555-2560 Member Oil Company International Marine
Forum, AP terminal Forum
2555-2560 กรรมการบริหาร สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ำ�มัน(IESG)
2555-2557 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทางเรือ/ผู้จัดการส่วนปฎิบัติการคลัง
บริษัท พีทีที แท้งค์ เทอร์มินัล จำ�กัด/พลังงาน
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ข้อบังคับของบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 1. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการ
บัญชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ อื หุน้ คน
หนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะ
เข้าชือ่ กันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรือ่ งและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชือ่ กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ
ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้
ถือ หุ้น ซึ่ง มาร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตามที่ก าหนดไว้ ผู้ถือ หุ้น ตามวรรคสามต้อ งร่ ว มกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 2. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
(1) พิจ ารณารับ ทราบรายงานของคณะกรรมการที่เ สนอต่ อ ที่ป ระชุ ม เกี่ย วกับ กิจ การที่บ ริษัท ได้
ดาเนินการไปในระยะรอบปี ทผ่ี า่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ รอบบัญชีของบริษทั
(3) พิจารณาและอนุมตั จิ ดั สรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาและอนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระ และกาหนด
ค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
(6) กิจการอืน่ ๆ

ข้อ 3. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ ทราบ
เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา พร้อมทัง้ เสนอความเห็นและคาแนะนาของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าวและ
จัด ส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบีย นและต่อตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ นกรณี ท่บี ริษัทเข้า จดทะเบีย นเป็ น บริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอื่น
ใดในกรณีทเ่ี รือ่ งทีจ่ ะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
คาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุม
สถานทีจ่ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต้องอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท้องที่
อันเป็ นทีต่ งั ้ ของสาขาของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ น่ื ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 4. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผูร้ บั
มอบฉันทะไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั การมอบฉัน ทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะและทาตามแบบทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัดกาหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

จานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะถืออยู่
ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะยืน่ หนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่
ประชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม
ข้อ 5. การประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่ จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 6. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ
วันทีค่ ณะกรรมการกาหนด และจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็ นไปตามที่

ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันเดียวกันนัน้ ทัง้ นี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รบั ผลกระทบแม้ว่า
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันประชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีขอ้ มูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปแล้ว
วันทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องเป็ นวันทีล่ ่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินสอง (2)
เดือน แต่ตอ้ งไม่ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้มกี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ และเมื่อคณะกรรมการกาหนด
วันเพือ่ กาหนดผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าประชุมแล้วจะเปลีย่ นแปลงมิได้
ข้อ 7. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่
ในทีป่ ระชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
แทน กรณีไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุ มเลือกผู้
ถือหุน้ คนหนึ่ง (1) เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 8. ประธานที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษทั และต้อง
ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมี
มติให้เปลี่ยนลาดับระเบีย บวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ทป่ี ระชุม
กาหนดสถานทีว่ นั และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้
ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่ อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุม
ข้อ 9. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการออกเสียงโดยวิธชี มู อื หรือโดยการลงคะแนนลับ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมี
คะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ การออกเสียงลงคะแนนในส่วนทีถ่ อื ว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิ
ให้ใช้บงั คับกับกรณีทบ่ี ริษทั ได้ออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกาหนดให้มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และทีป่ ระชุมลง
มติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนลั บนัน้ ให้เป็ นไปตามทีป่ ระธานในที่
ประชุมกาหนด

ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้น มีส่ว นได้เ สีย เป็ น พิเ ศษในเรื่องอัน ใด ผู้ถือหุ้น จะออกเสีย งลงคะแนนในเรื่องนัน้ มิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 10. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)

(2)

ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใดๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั
คะแนนเสีย งเห็น ชอบจากเสีย งข้า งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอืน่
(ข)
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนจากัดหรือบริษทั จากัดมาเป็ นของบริษทั
(ค)
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดย
มีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(จ)
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั
(ฉ)
การออกหุน้ กู้
(ช)
การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
(ซ)
เรือ่ งอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด

วิ ธีการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน
1.1 ผูถ้ อื หุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื อยู่ โดยหนึ่ งหุ้นถือเป็ นหนึ่ งเสียง
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง โดยขอให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวยกมือขึน้
 หากมีผถ
ู้ อื หุ้นยกมือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผถู้ อื หุน้ ท่านนั น้ ลงคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ จกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่
เก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนาไปตรวจนับคะแนนเสียง และ
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ มีมติอนุ มตั ิ
ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ
ทัง้ นี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ ประจาปี 2562 เจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพือ่ ให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 หากไม่มผ
ี ถู้ อื หุน้ ท่านใดยกมือเลย บริษทั จะถือว่าทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั เิ ป็ นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ
เสนอเว้นแต่ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะ
ไว้กอ่ นหน้านี้ ซึง่ ในกรณีน้ี บริษทั ได้ทาการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 ในกรณีทผ
่ี ถู้ อื หุน้ ได้มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสาหรับแต่
ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รบั แจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนั บคะแนน
เสียงตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ นัน้ มอบฉันทะมาทุกประการ
 ผูถ
้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึง่ ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยูร่ ว่ ม
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษทั ขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสาหรับวาระทีเ่ หลืออยู่ท ัง้ หมด
โดยขอให้ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการบันทึกคะแนนเสียงในแต่
ละวาระการประชุม
1.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษั ทจะทาการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้
ล่วงหน้า ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวก ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ โดยทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
2.1 สาหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทั จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงไม่
เห็น ด้วย และ งดออกเสียง มาหักออกจากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/
หรือ มีสทิ ธิออก เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เป็ นผูป้ ระกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ท่ี
ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เ ห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็ นจานวนกี่เสียง และคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ

เท่าใด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องบริษัทได้
ประกาศผล ดังกล่าวสิน้ สุดลงแล้ว บริษทั จะไม่นบั คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นคะแนนเสียงอีก
3. กรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสีย ได้แก่
3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบ ฉันทะ
จากผูล้ งทุนต่างประเทศ ทีแ่ ต่งตัง้ ให้ custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้ลงนามกากับ
3.3 บัตรลงคะแนนทีช่ ารุด และอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
ทัง้ นี้ บริษทั ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถอื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ คืนทัง้ หมดทุกวาระเมื่อการ
ประชุมเสร็จสิน้ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
4. การแสดงความคิ ดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย
4.1 ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้
ท่านยก มือขึน้ และเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนทีบ่ ริษทั ได้จดั เตรียมไว้
ทัง้ นี้ บริษทั ขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็ นผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง หรื อ เป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะ หลังจากนัน้ จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษทั สามารถบันทึ กรายงานการ
ประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้ อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม
หรือ แสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ ้ากัน เพือ่ ให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ทีน่ อกเหนือจากวาระทีก่ าลังพิจารณา
อยู่ บริษทั ใคร่ขอความกรุณาให้ทา่ นเสนอในวาระพิจารณาอืน่ ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9

แผนที่ ของสถานที่ ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10

บริ ษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

Attachment 10

เลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้น Shareholder’s
Registration No.
ข้ าพเจ้ า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) being a shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้น

หุ้น

Holding the total amount of

shares

หุ้นสำมัญ

หุ้น

Ordinary share

shares

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

Preferential share

shares

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Registration Form
กำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2019 Annual General Shareholders’ Meeting
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกด (มหำชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
วันอังคำรที่ 21 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น.
Tuesday, 21 April 2020 at 14.00 hours.
ณ ห้ องฟอร์ จนู แพลตตินมั ชัน3
้ โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพ ฟอร์ จนู เลขที่ 1
ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
at Fortune Platinum Hall, 3/F, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1
Ratchadapisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400.
ข้ ำพเจ้ ำ...................................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบัันทะของผู้ถือหุ้น
I/We
shareholder or proxy holder of
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด(มหำชน) .............................................................................................
V.L. Enterprise Public Company Limited of which the identification number
ได้ มำเข้ ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำวข้ ำงต้ น
attend the above mentioned meeting
ลงชื่อ .............................................................. ผู้เข้ ำประชุม
Sign
Meeting Attendant
(…………………………………..……….)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถอื หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนําเอกสารฉบับนีม้ าแสดง
ต่ อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this
document to our staff at the meeting for registration.

สิ่งที�ส่งมาด้ วย 11
Attachment 11
(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
(General Form)

---------------------

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า
I/We

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

Nationality

Residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หุ้น

(2) เป็นผ้ ูถอื ห้ นุ ของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้ ส น้ิ รวม
being a shareholder of V.L. Enterprise Public Company Limited, holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

เสียง ดังนี ้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

shares,

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

เสียง

ordinary share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

preference share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1)  นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

(2)  นาย/นาง/นางสาว

หรือ
or

Mr./Ms./Miss

ถนน
Road

age

years, residing at

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

(3)  นาย/นาง/นางสาว

หรือ

age

years, residing at

ถนน

or

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ 

Mr./Ms./Miss

นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

or

ที่อยู่
Residing at

Cdr.Somchart Vipismakul

Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director

อายุ
Age

63
63

ปี
years

เลขที� 191/48 หมู่ 3 ถนนเก้ ากิโล ตําบลสุรศักดิ� อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20110
191/48 Moo.3 KaoKilo Road, Surasak, Si Racha, Chonburi 20110

เป็นผ้ ูแทนของข้ าพเจ้ าเพื�อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผ้ ูถือห้ นุ
to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจาปี 2562
for the Year 2019

ในวันอังคารที� 21 เมษายน 2563
on Tuesday 21 April 2020

เวลา 14:00 น.
at 2 PM.

ณ หองฟอร์จูน แพลตตินัม ชั�น 3 โรงแรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที� 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที่�อื�นด้ วย

At Fortune Platinum Hall,3/F, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel,1 Ratchadaphisek Rd,Din Daeng, Bangkok 10400 or any adjournment at any
date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่ าข้ าพเจ้ าได้ กระทาการเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(

ลงชื่อ/Signed

)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ สามารถ
แบ่ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remark:

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.

สิ�งที�ส่งมาด้ วย 11
Attachment 11
(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ

Date

Month

Year

(1) ข้ ำพเจ้ ำ
I/We

สัญชำติ

อยู่บ้ำนเลขที่

Nationality

Residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็ นผ้ ูถอื ห้ นุ ของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้ สิน� รวม

หุ้น

being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ำกับ

เสียง ดังนี ้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

shares,

หุ้นสำมัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ำกับ

เสียง

ordinary share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

-

preference share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ำกับ

-

เสียง

shares, and having the right to vote equivalent to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1)  นำย/นำง/นำงสำว
Mr./Ms./Miss

อำยุ

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

age

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อำยุ

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

หรือ
or

ถนน
Road

หรือ
or

(2)  นำย/นำง/นำงสำว

age

years, residing at

ตำบล/แขวง

Mr./Ms./Miss

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อำยุ

ปี อยู่บ้ำนเลขที่

(3)  นำย/นำง/นำงสำว

age

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ 
or

ที่อยู่
Residing at

Mr./Ms./Miss

นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Cdr. Somchart Vipismakul Rtn.

Positions

Chairman of the Audit Committe and Independent Director

เลขที� 191/48 หมู่3 ถนนเก้ ากิโล ตําบลสุรศักดิ� อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20110

191/48 Moo.3 Kao Kilo Road, Surasak, Si Racha, Chonburi, 20110

อำยุ
Age

63
63

ปี
years

เป็ นผ้ ูแทนของข้ าพเจ้ าเพื�อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผ้ ูถือห้ นุ
to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจําปี 2563
for the Year 2020

ในวันอังคาร ที� 21 เมษายน 2563
on Tuesday 21 April 2020

เวลำ 14:00 น.
at 14.00 hrs.

ณ ห้ องฟอร์จูน แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที� 1 ถนนรั ชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที�จะ
พึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อ�นื ดวย

at Fortune Pltinum Room, 3/F, Grand Mercure Bangkok Fortune, No. 1, Ratchadapisak Road, Dindaeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date,
time and place thereof.

(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครั ง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วำระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผ้ ูถอื ห้ นุ ประจําปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2562
To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 11 April 2019

□

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)

□

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

วำระที่ 2
Agenda No. 2

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 งดออกเสียง
Abstain

□

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร

□

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี �

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□

เห็นด้ วย
Approve

□่ ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณาอนุมัตกิ ารจ่ายปันผล และตัง� สํารองตามกฏหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี 2562
To approve the Dividend Payment and Allocated as legal reserve funds for the year 2019.

□

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร

□

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้

(a)
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

Agenda No. 5

Disapprove

To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2019

(b)

วำระที่ 5

 ไม่ เห็นด้ วย

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สําหรั บปี 2562 สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(a)

Agenda No. 4

Abstain

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร

□

วำระที่ 4

 งดออกเสียง

To acknowledge the Financial Position and Comprehensive Income the company's for the year 2019 and the Business Plan for the year 2020

(a)

Agenda No. 3

Disapprove

พิจารณารั บทราบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2562 และแผนงานปี 2563
□

วำระที่ 3

 ไม่ เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2563

To approve the appointment of replacing directors who shall retire for the year 2020

□

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)

□

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointing the whole nominated candidates

 เห็นด้ วย

□ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

□ งดออกเสียง
Abstain

 กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
Abstain

5.1 นางสาวรั กชนก สําเนียงลํา�

Ms. Rakchanok Sumnianglum

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.2 นายจรั ลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ�

Mr. Jarunpath Visandsavadh

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.3 นายชัคพัฒน์ นัสการ

Mr. Chakaphat Naskan

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย  งดออกเสียง

Approve

วาระท่ี 6

Agenda No. 6

Abstain

Disapprove

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
To approve the remuneration of Directors for the year 2020

□

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

วาระท่ี 7

Agenda No. 7

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2563
To approve the auditor and the audit fees for the year 2020

□

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

วาระท่ี 8

Agenda No. 8

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำเร่ ืองอื่นๆ (ถ้ ำมี)
To consider other matters (if any)

 (ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทุกประกำรตำมท่ เี 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) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5)
กำรลงคะแนนเสียงของผ้ ูรับมอบฉันทะในวำระใดท่ ีไม่ เป็ นไปตำมท่ ีระบุไว้ ในหนั งสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ ำกำรลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ ถูกต้ องและไม่ ใช่ เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผ้ ูถือห้ ุน
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.

(6) ในกรณีที�ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที�
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเร่ ื องใดนอกเหนือจำกท่ รี ะบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีท่มี ีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพ่ มิ เติมข้ อเท็จจริงประกำร
ใด ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทุกประกำรตำมท่ เี ห็นสมควร
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.

กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท� ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่ำข้าพเจ้าได้ กระทําเองทุกประการ
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
(

ลงชื่อ/Signed
(

หมำยเหตุ:
Remarks

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ สำมำรถ
แบ่ งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
shares to several proxies for splitting votes.

number of

2. วำระเลือกตัง้ กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be
appointed.
3. ในกรณีท่ มี วี ำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่ อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผ้ ูถอื ห้ นุ ของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of VL Enterprise Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผ้ ูถอื ห้ นุ ประจําปี 2563 ในวันอังคาร ที� 21 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องฟอร์ จนู แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เ
เมอเคียว ฟอร์ จนู กรุ งเทพฯ เลขที� 1 ถนนรั ชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อ่ ืนด้ วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Tuesday 21 April 2020 at 2 p.m. at Fortune Platinum Room, 3/F,
Grand Mercue Fortune Bangkok, No. 1 Ratchadapisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and
place thereof.

…………………………………………………………………………………………………………
วำระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที�……………………………เร่อื ง พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ ประจําปี 2563 (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 2020 (continued)

ชื่อกรรมกำร ..........................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมกำร ..........................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมกำร ..........................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

สิ่งที�ส่งมาด้ วย 11
Attachment 11
(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ

Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า

สานักงานตัง้ อยู่เลขที่

I/We

Residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผ้ ูประกอบธุรกิจเป็ นผ้ ูรับฝากและดูแลห้ นุ (Custodian) ให้ กับ
as a Custodian for

หุ้น

ซึ�งเป็นผ้ ูถอื ห้ นุ ของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้ ส ิ�นรวม

being a shareholder of VL Enterprise Public Company Limited, holding the total number of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

เสียง ดังนี ้

and having the right to vote equivalent to

votes as follows:

shares,

หุ้นสามัญ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ ากับ

เสียง

ordinary share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

preference share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1)  นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss

ถนน
Road
or

ปี อยู่บ้านเลขที่

age

years, residing at

รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

(2)  นาย/นาง/นางสาว

หรือ

อายุ

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

Mr./Ms./Miss

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

(3)  นาย/นาง/นางสาว

หรือ
or

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ 
or

ที่อยู่
Residing at

Mr./Ms./Miss

นาวาโทสมชาติ วิพศิ มากูล ตาแหน่ ง
Cdr. Somchart Vipismakul Rt. Positions

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

Chairman of the Audit Committee and Independent Director

เลขที� 191/48 หมู่ 3 ถนนเก้ ากิโล ตําบลสุรศักดิ� อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20110
191/48 Moo.3 Kao Kilo Road, Surarak, Si Racha, Chonburi 20110

เป็นผ้ ูแทนของข้ าพเจ้ าเพื�อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผ้ ูถือห้ นุ
to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจําปี 2563
for the Year 2020

ในวันอังคาร ที� 21 เมษายน 2563
on Tuesday 21 April 2020

เวลา 14:00 น.
at 2 PM.

อายุ
Age

63
63

ปี
years

ณ ห้ องฟอร์ จนู แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู กรุ งเทพฯ เลขที� 1 ถนนรั ชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที�จะ
พึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อ่ ืนด้ วย
at Fortune Platinum Room, 3/F, Grand Mercue Fortune Bangkok, No. 1 Ratchadapisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date,
time and place thereof.

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

 มอบฉันทะบางส่ วน คือ
To grant the partial shares as follows:

 หุ้นสามัญ

เสียง

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

ordinary share

votes,

shares, and having the right to vote equivalent to

 หุ้นบุริมสิทธิ

เสียง

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

preference share

votes.

shares, and having the right to vote equivalent to

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงั ้ หมด

เสียง

Total amount of voting rights

votes.

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั ง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผ้ ูถอื ห้ นุ ประจําปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2562

Agenda No. 1

To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 11 April 2019

□

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร

□

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(a)
(b)

วาระที่ 2
Agenda No. 2

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

To acknowledge the Financial Position and Comprehensive Income the company's for the year 2019 and the Business Plan for the year 2020

□

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร

□

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

Agenda No. 3

□

Abstain

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี �
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณาอนุมัตกิ ารจ่ายปันผล และตัง� สํารองตามกฏหมายสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี 2562
To approve the Dividend Payment and Allocated as legal reserve funds for the year 2019.

□

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)

□

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

Agenda No. 5

 งดออกเสียง

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(b)

วาระท่ ี 5

Disapprove

To approve the Financial Statement and Auditor Report for the year ended December 31, 2019
(a)

Agenda No. 4

 ไม่ เห็นด้ วย

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สําหรั บปี 2562 สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
□

วาระท่ ี 4

Abstain

พิจารณารั บทราบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปี 2562 และแผนงานปี 2563
(a)

วาระที่ 3

 งดออกเสียง

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2563

To approve the appointment of replacing directors who shall retire for the year 2020

□

(ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)

□

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

□

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointing the whole nominated candidates

 เห็นด้ วย

□ ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

□ งดออกเสียง
Abstain

 กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
Abstain

5.1 นางสาวรั กชนก สําเนียงลํา�

Ms. Rakchanok Sumnianglum

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.2 นายจรั ลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ�

Mr. Jarunpath Visandsavadh

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย  งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.3 นายชัคพัฒน์ นัสการ

Mr. Chakaphat Naskan

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย  งดออกเสียง

Approve

วาระท่ี 6

Abstain

Disapprove

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563

Agenda No. 6 To approve the remuneration of Directors for the year 2020

□

(ก)ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

วาระท่ี 7

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2563

Agenda No. 7 To approve the auditor and the audit fees for the year 2020

□

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประการตามท่ีเห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

วาระท่ี 8

Agenda No. 8

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำเร่ ืองอื่นๆ (ถ้ ำมี)
To consider other matters (if any)

 (ก) ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทุกประกำรตำมท่ เี 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) ให้ ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่ เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5)
กำรลงคะแนนเสียงของผ้ ูรับมอบฉันทะในวำระใดท่ ีไม่ เป็ นไปตำมท่ ีระบุไว้ ในหนั งสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ ำกำรลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ ถูกต้ องและไม่ ใช่ เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผ้ ูถือห้ ุน
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.

(6) ในกรณีที�ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที�
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเร่ ื องใดนอกเหนือจำกท่ รี ะบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีท่มี ีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพ่ มิ เติมข้ อเท็จจริงประกำร
ใด ให้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทุกประกำรตำมท่ เี ห็นสมควร
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.

กิจการใดที�ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท� ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่ำข้าพเจ้าได้ กระทําเองทุกประการ
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
(

ลงชื่อ/Signed
(

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน้
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่ าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

5. ในกรณีท่ มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่ าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามแนบ
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 C. as attached.

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผ้ ูถอื ห้ นุ ของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผ้ ูถอื ห้ ุน ประจําปี 2563 ในวันอังคาร ที� 21 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องฟอร์จูน แพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรม
แกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู กรุ งเทพฯ เลขที� 1 ถนนรั ชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที�จะพึงเล� ือนไปในวัน เวลา และสถานท� อี ่ ืน
ด้ วย
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Tuesday 21 April 2020 at 2 p.m. at Fortune Platinum Room, 3/F,
Grand Mercue Fortune Bangkok, No. 1, Ratchadapisak Road, Din Daeng, Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.

…………………………………………………………………………………………………………
วาระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่……………………………เรื่อง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b)

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที�……………………………เร่อื ง พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2563 (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 2020 (continued)

ชื่อกรรมการ ..........................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ ..........................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ ..........................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่ เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

