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

เลขที่ 04/2563
1 เมษายน 2563
เรื่อง แจ้งมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เลื่ อนการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี 2563 และการ
อนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์2563 ได้มมี ติอนุ มตั ิกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ณ ห้องฟอร์จนู แพลตตินมั ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ต่างๆ ทีส่ าํ คัญ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญ
ประชุมทีไ่ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ไปแล้วนัน้
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่
ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนงดการจัด
กิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจํานวนมาก และ
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ บริษทั มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูท้ จ่ี ะ เขาร่วม
ประชุมและผูร้ ่วมงานทุกท่าน รวมทัง้ เป็ นการปฏิบตั ติ ามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและ
ภาครัฐ ในการป้ องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็ นการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2563 ได้พจิ ารณาโดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ อย่าง รอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติ
อนุมตั ดิ งั นี้
1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ของบริษทั ออกไปก่อน โดยยกเลิกกําหนดวันประชุม
และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้เดิมในวันที่ 21 เมษายน 2563
รวมทัง้ ให้ยกเลิกวันกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ที่
ได้กําหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ด้วย และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและมีความเหมาะสม
แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดวันประชุ มและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 ขึน้ ใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผถู้ อื หุ้นทราบต่อไป ทัง้ นี้ การเลื่อนการประชุม ดังกล่าวไม่
ส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษทั อย่างมีนัยสําคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปั นผลของผูถ้ อื
หุน้
2. ให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมประจําปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท (ซึง่ เป็ นอัตราเดิม)
คิดเป็ นเงินจํานวน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) โดยจ่ายจากกําไรของกิจการทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษี

เงินได้นิตบิ ุคคล (BOI) การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวกําหนดให้จ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อปรากฎ
(Record Date) ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
ใหม่ในวันที่ 30 เมษายน 2563 จากเดิมวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ตามที่
จะเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูถ้ อื
หุน้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ออกไป ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา
หุน้ ละ 0.02 บาท ในครัง้ นี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดแรกของปี 2562 ทีไ่ ด้จ่ายให้ผู้
ถือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลใน อัตรา
หุน้ ละ 0.07 บาท เป็ นการจ่ายจากกําไรสะสมประจําปี 2562
บริษทั ขออภัยท่านผูถ้ อื หุน้ มา ณ ทีน่ ้ีเป็ นอย่างสูงทีต่ อ้ งแจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นในครัง้ นี้ อย่าง
กะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเป็ นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สัง่
ปิ ดสถานทีเ่ ป็ นการชัวคราว
่
(ฉบับที่ 2) และพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์คลีค่ ลายและมีความเหมาะสมแล้ว บริษทั จะกําหนดวัน เวลา และสถานที่
สําหรับการประชุมและระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทกุ ท่านทราบโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

