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เลขที่ 05/2563 

 
13 พฤษภาคม 2563 

 
เรือ่ง  ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 แจ้งระเบียบวำระกำรประชุม และงดกำรจ่ำยเงินปันผล 
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   1.  มาตราการและแนวทางปฏบิตัตินส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุฯ กรณีการแพร่ระบาดของ  

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 2.  แบบคดักรองโรคไวรสัโคโรน่า 2019 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั (มหาชน) (VL) เมื่อวนัพุธที ่13 พฤษภาคม 2563 ไดม้ี
มติก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ที ่10 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟอรจ์ูน 
1A-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคยีว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรชัดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
และก าหนดใหว้นัพุธ ที ่27 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
(Record Date)  โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 
วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัทรำบฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรบัปี 2562 และ

แผนงำนปี 2563  
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทัและรำยงำนผู้สอบบญัชี ส ำหรบัปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2562 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติังดจ่ำยเงินปันผล และรบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: เหน็สมควรงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 และรบัทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่ไดจ้่ายไปแลว้จ านวน 2 ครัง้ รวมหุน้ละ 0.07 บาท คดิเป็นเงนิรวม
ทัง้สิน้ 56,000,000 บาท เมื่อวนัที ่10 กนัยายน  2562 และวนัที ่30 เมษายน 2563  

วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ ประจ ำปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั: ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มกีรรมการทีต่อ้ง
ออกตามวาระจ านวน 3 คน คอื (1) นายวทิยา ภทัรเมธากุล (2) นางสาวรกัชนก ส าเนียงล ้า และ 
(3) นายจรลัพฒัน์ วศิาลสวสัดิ ์
คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระได้พจิารณาคุณสมบตัเิป็น
รายบุคคลอย่างละเอยีดรอบคอบแล้วจงึมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการรายเดมิ 2 คน คอื (1) 
นางสาวรกัชนก ส าเนียงล ้า (2) นายจรลัพฒัน์ วศิาลสวสัดิ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระ
หนึ่ง และเลอืกตัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิ1 คน คอื นายชคัพฒัน์ นัสการ เป็นกรรมการใหม ่แทนกรรมการ
ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 

 



 
 
วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ไวใ้นวงเงนิไม่เกนิ 1,400,000 
บาท ตามหลกัเกณฑไ์วด้งันี้ 

 
ต ำแหน่ง BOD AC RA / NRC / 

CG&CSR 
AGM / EGM 

- ประธานกรรมการบรษิทั 30,000   30,000 
- กรรมการบรษิทั 12,000   12,000 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
20,000   

- กรรมการตรวจสอบ 
 

12,000   
- ประธานคณะกรรมการย่อย   5,000  

 
ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นกรรมการผูบ้รหิารมรีายไดป้ระจ าจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม 
กำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จให้กบักรรมกำร 
ก าหนดใหม้กีารจ่ายค่าตอบแทนในรูปบ าเหน็จ (Bonus) ใหก้บักรรมการ โดยก าหนดใหจ้่ายครัง้
เดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) และมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ านวนเงิน
บ าเหน็จทีก่รรมการแต่ละรายจะไดร้บั 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ให ้บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั มี
ค่าสอบบญัชเีป็นจ านวน 1,000,000 บาทต่อปี โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชทีีข่อรบัการแต่งตัง้ ดงันี้ 

(1) นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9169 หรอื 
(2) นายพรีะเดช  พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4752 หรอื  
(3) นางสาวอรสิา ชุมวสิตูรผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9393 

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบบญัชไีม่เป็นบุคคลหรอืกจิการ
ที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิัท และไม่มคีวามสมัพันธ์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

วำระท่ี 8 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมถงึผูท้ีม่สีว่น

ร่วมในการจดัประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิง่ จงึขอให้ท่านผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทุกท่านปฏบิตัติามมาตรการและแนว
ปฏบิตักิารประชุมภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ซึง่ไดแ้นบมาพรอ้มนี้อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทั
ฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

                   ( นางชุตภิา  กลิน่สวุวรณ ) 
                                                                                          ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
                                                                             บรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรกำรป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
บริษทั วี.แอล. เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน) (VL) 

วนัศกุรท่ี์ 10 กรกฎำคม 2563 

เวลำ 13.00 น. 
ณ ห้องฟอรจ์นู 1A-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คียว กรงุเทพ ฟอรจ์นู 

เลขท่ี 1 ถนนรชัดำภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพมหำนคร 10400 
เปิดรบัลงทะเบียน 11.00 น. 

เพื่อควำมรวดเรว็ในกำรลงทะเบียน โปรดน ำแบบฟอรม์กำรลงทะเบียนมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ีในวนัประชมุด้วย 

งดแจกของช ำร่วย เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยควำมโปร่งใสและ เป็นแนวทำงท่ีหน่วยงำนก ำกับดูแลได้รณรงค์ ให้ลด/เลิกกำร
แจกของช ำร่วยในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น อย่ำงไรกต็ำม บริษัทฯยงัคงจัดอำหำรว่ำง BOX SET ไว้รับรองส ำหรับผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉันทะ เฉพำะท่ีมำเข้ำร่วมประชุม (1 ท่ำนต่อ 1 ชุด) 

 
 

แนวทำงปฏิบติัตนส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มประชมุฯ กรณีกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เขา้ร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่2019 
(COVID-2019) บรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวทางปฎบิตัใินการประชุม ดงันี้ 

1. ขอควำมรว่มมือผูถื้อหุ้นมอบฉันทะแทนกำรเข้ำรว่มประชุมด้วยตนเอง 
1.1 บรษิัท ว.ีแอล. เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) ของดกำรเข้ำร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นที่เดนิทางไปหรอื

กลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอก
ราชอาณาจกัรทีเ่ป็นเขตตดิโรคตดิต่ออนัตรายฯ น้อยกว่า 14 วนัเขา้ร่วมประชุม หรอืเป็นผูม้ไีขห้รอืมอีาการ
เกีย่วกบัทางเดนิหายใจ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ บรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอรไ์พรส ์
จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมแทนได ้ 

1.2 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จากการประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่มิ
อาจคาดเดาไดแ้ละเพื่อสุขอนามยัของตวัท่านเอง บริษทัขอควำมรว่มมือมำยงัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำรว่มประชุมด้วยตนเอง 
ทัง้นี้ผู้ถือหุ้นตามขอ้ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสยีง
แทนตามวธิกีารซึง่แสดงในเอกสารสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 ของหนังสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ โดย
จดัสง่มาที ่
  “เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่41 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400” 

1.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะส่งค ำถำมล่วงหน้ำ สามารถกระท าไดผ้่านช่องทางดงันี้ 
1) สง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะตามขอ้ 1.1 และ 1.2 
2) จดหมายอเิลก็ทรอนิกส:์ ir@vltanker.com 

 

mailto:ir@vltanker.com


 
 
 

2. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นยงัประสงคเ์ข้ำรว่มประชุมด้วยตนเอง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 บรษิทัขอความร่วมมอืและขอท า
ความเขา้ใจมายงัผูถ้อืหุน้ดงัต่อไปนี้ 
2.1 กำรเข้ำไปในบริเวณหรอืสถำนท่ีจดัประชุม ทุกท่ำนจะต้องผำ่นกำรคดักรอง หากผูถ้อืหุน้ไม่ผ่านการคดั

กรองอาจถูกปฎเิสธใหเ้ขา้ไปในหอ้งประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุน้มไีขว้ดัอุณหภูมไิด้ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซ
สขึน้ไป และ/หรอืมอีาการทีอ่าจสงสยัว่าจะเป็นไวรสั COVID-19 ซึง่จุดคดักรองม ี2 จุด ดงันี้ 

1) จุดคดักรองบรเิวณทางเขา้โรงแรม 
2) จุดคดักรองบรเิวณหน้าหอ้งประชุม 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฎิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จ ัดประชุม ผู้ถือหุ้นยงัคง
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2.2 บรษิทัเตรยีมการในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสัจากความแออดัของ
ผูถ้อืหุน้ในพืน้ทีก่ารจดัประชุมดงันี้ 

1) เปิดรบัการลงทะเบยีนเวลา 11.00 น. 
2) การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบยีน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร 
3) ผงัทีน่ัง่ในหอ้งประชุมใหม้รีะยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ทีน่ัง่ 
4) ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้สวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
5) ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้สวมถุงมอืตลอดเวลาทีเ่ข้าร่วมประชุม ทัง้นี้ บรษิทัจะมแีจกถุงมอืใหท้่าน

ละ 1 คู่ เท่านัน้ 
6) บรษิทังดการเสรฟิ ชา และกาแฟ แต่จดัอาหารว่างเป็นชุด BOX SET แทน  

 
 
 
ในกรณีทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมจ านวนมาก อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ บรษิทั

จงึขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมอืในการปฎบิตัติามแนวนี้อย่างเคร่งครดั 
 
       
        ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
                 (นางชุตภิา กลิน่สวุรรณ) 
                  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
       บรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 



แบบคดักรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษทั ว.ีแอล. เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) ในวนัศุกรท์ี่ 10 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องฟอรจ์ูน 1A-3 ช�นั 3 โรงแรมแกรนด์ เมอรเ์คียว กรุงเทพ ฟอรจ์ูน

เลขที� 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

COVID-19 Screening Form 
Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 
V.L. Enterprise Public Company Limited on Friday, July 10, 2020

at Fortune Platinum Hall, 3rd floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 

1 Ratchadaphisek Rd, Din Daeng, Bangkok 10400

ขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง  เพื่อประโยชนใ์นการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ 19 

We as for your corporation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease.  
ช่ือ – สกลุ (Name-Surname) ______________________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number) ___________________ 
1. ท่านมีไข ้≥37.5 oC หรือไม่? Do you have a fever? (≥37.5 oC)  ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No) 
2. ท่านมีอาการดงัต่อไปน้ี หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

ไอ Cough  ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No) 
เจบ็คอ Sore throats   ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No) 
น ้ามูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No) 
เหน่ือยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)  

3. ท่านมีประวติัการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วนัท่ีผา่นมาหรือไม่? 
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พ้ืนท่ี (I have traveled to):________________________________________________ 
ไม่ใช่ (No) 

4. ท่านมีประวติัสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่? 
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

ใช่ (Yes) 
ไม่ใช่ (No)  

หมายเหตุ หากพบวา่คุณมีไข ้≥37.5 oC หรือมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีบริษทัฯ ระบุไว ้หรือมีประวติัเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของ 
COVID-19 หรือมีประวติัสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัการติดเช้ือ COVID-19 บริษทัฯ ขอให้คุณมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดว้ย
การกรอกและส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.ให้แก่เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุม และเดินทางกลบั พร้อมปฏิบติัตามค าแนะน าของกอง
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  

Remark     If you have a fever (≥37.5 oC); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-
19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, The Company would like to kindly ask for 
your cooperation to grant proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff. 
Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.  




