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เลขที ่09/2563 

 

10 กรกฎาคม 2563 
 

เรื่อง  แจ้งมติท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563  
เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มติทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 2563 เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.00 น. ณ หอ้งฟอร์จูน 1A-3 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400  ดงัต่อไปนี้ 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2562 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายุงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2562

ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ทีซ่ึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถ้อืหุ้น จ านวนคะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 604,521,564 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง - -  
บตัรเสยี - -  
รวม 604,521,564 100.0000 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรบัปี 2562 และแผนงานปี 2563 
 ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ปี 2562 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบญัชี ส าหรบัปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562  
 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทั และรายงานผูส้อบบญัช ีส าหรบัปี 2562 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถ้อืหุ้น จ านวนคะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 604,508,764 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 12,800 -  
บตัรเสยี - -  
รวม 604,508,764 100.0000 



 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 ที่ประชุมมมีติอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลและรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 2 ครัง้ ด้วยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถ้อืหุ้น จ านวนคะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 604,519,559 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 2,005 -  
บตัรเสยี - -  
รวม 604,519,559 100.0000 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2563 
  

 ที่ประชุมมมีตอินุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอกีวาระหน่ึง และเลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 1 ท่าน ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี  
(1) นางสาวรกัชนก ส าเนียงล ้า  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ผูถ้อืหุ้น จ านวนคะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 604,520,564 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 1,000 -  
บตัรเสยี - -  
รวม 604,520,564 100.0000 

 

(2) นายจรลัพฒัน์ วศิาลสวสัดิ ์  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ผูถ้อืหุ้น จ านวนคะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 604,420,564 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 101,000 -  
บตัรเสยี - -  
รวม 604,420,564 100.0000 

 
 

 



 
 

(3) นายชคัพฒัน์ นสัการ   กรรมการอสิระ 

ผูถ้อืหุ้น จ านวนคะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 604,520,564 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 1,000 -  
บตัรเสยี - -  
รวม 604,520,564 100.0000 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในวงเงนิไม่เกนิ 1.4 ลา้นบาท ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง 
เบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 
ปี 2563  

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2562 

ประธานกรรมการบรษิทั 30,000  30,000  
กรรมการบรษิทั 12,000  12,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000  20,000  
กรรมการตรวจสอบ 12,000  12,000  
ประธานกรรมการคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 5,000  - 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 5,000  - 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและคณะท างานความ
รบัผดิชอบ 

5,000  - 

 

ทัง้น้ี กรรมการทีเ่ป็นกรรมการผูบ้รหิารมรีายไดป้ระจ าจะไม่ไดร้บัค่าเบี้ยประชุมนอกจากน้ี ก าหนดใหม้กีารจ่าย
คา่ตอบแทนในรปูบ าเหน็จ (Bonus) ใหแ้ก่กรรมการ โดยก าหนดใหจ้่ายครัง้เดยีวต่อปี ในวงเงนิไม่เกนิ 1.2 ลา้นบาท ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงัน้ี 

ผูถ้อืหุ้น จ านวนคะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 604,456,759 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 64,805 0.0107 
บตัรเสยี - -  
รวม 604,521,564 100.0000 

 

 



 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
 ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้ บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทั และแต่งตัง้บุคคล
ดงัต่อไปนี้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 ดงัมรีายชือ่ดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั 9169 
นายพรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ 4752 
นางสาวอรสิา ชุมวสิตูร 9393 

 

 ก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากบัค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถ้อืหุ้น จ านวนคะแนนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 604,456,760 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - - 
งดออกเสยีง 64,805 -  
บตัรเสยี - -  
รวม 604,456,760 100.0000 

 
  

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 
 

   ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
พลเรอืเอก 

                     (ไกรสร จนัทรส์วุานิชย ์) 
                                                                                 ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
                                                                             บรษิทั ว.ีแอล. เอน็เตอรไ์พรส์ จ ากดั (มหาชน) 


