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 (ครั้งที่ 42)

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
เวลา 14.00 น.

ณ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

รายงานประจ�าปี 2562 (ANNUAL REPORT 2019)

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

ด้วยความห่วงต่อสุขภาพของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  

(COVID-19) ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนาม

ผู้ ถือหุ้นแทนการมาประชมุด้วยตนเองได้ โดยใช้แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้จดัส่งไปล่วงหน้าแล้ว หรือ

ดาวน์โหลดผา่นเวบ็ไซต์ www.varopakorn.com แล้วจดัสง่กลบัมายงับริษัทฯ ตามขัน้ตอนท่ีระบใุนเอกสารสิง่ท่ีสง่มาด้วย ของหนงัสอื

เชิญประชมุ

อนึ่ง ส�าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 บริษัทฯ จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัและการเฝ้าระวงั 

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม ่2019 (COVID-19) โดยมีการคดักรองและตรวจวดัอณุหภมิูของผู้ ท่ีเข้าร่วมการ

ประชมุทกุท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีไข้ (อณุหภมิูตัง้แต ่ 37.5 องศาเซลเซียส 

ขึน้ไป) หรือมีอาการเข้าขา่ยท่ีจะเป็นไข้ หรือผู้ ท่ีเพ่ิงเดินทางกลบัจากประเทศเส่ียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ และยงัไมพ้่น

ก�าหนดเวลา 14 วนั เข้าร่วมการประชมุ และต้องปฏิบตัติามค�าแนะน�าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การป้องกนั

ควบคมุโรคไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม ่2019 (COVID-19) อยา่งเคร่งครัด ซึง่เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคมุโรคตดิตอ่ ทัง้นี ้เพ่ือ

เป็นการป้องกนั ควบคมุ และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชือ้โรคดงักลา่วไปยงับคุคลอ่ืนตอ่ไป



2 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ท่ี ว. 021/2563   19 พฤษภาคม 2563   

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2563 (ครัง้ท่ี 42)
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) ส�าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41)
  2) รายงานประจ�าปี 2562 พร้อมงบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบ URL/  
   QR Code
  3) ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้ารับต�าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ
  4) หนงัสือมอบฉนัทะ และแผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุฯ 

  5) หลกัเกณฑ์การมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และออกเสียงในท่ีประชมุฯ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ

 คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) ได้มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2563 (ครัง้ท่ี 42) ในวนัจนัทร์ท่ี 22 มิถนุายน 
2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) เลขท่ี 181 ซอยอมร ถนนนางลิน้จ่ี แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้คือ.-

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครั้งที่ 41) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
  วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้ท�ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) เม่ือวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน2562 แล้ว 
  เสร็จภายใน 14 วนั นบัตัง้แตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะ 
  เวลาท่ีกฎหมายก�าหนด พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ http://www.Varopakorn.com*

  ความเห็นของคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) เม่ือวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน  
  2562 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุไว้อยา่งถกูต้องให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2563 รับรองรายงาน 

  การประชมุดงักลา่ว (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ�าปี และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562
  วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัในรอบปี 2562 ซึง่ปรากฏในรายงาน 

  ประจ�าปี 2562 ในรูปแบบ URL/QR Code ท่ีสง่มาด้วยแล้ว

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 ซึง่สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ 
  การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562
  วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ�ากดั ซึง่ก�าหนดให้บริษัทต้องจดัท�างบดลุ และงบก�าไรขาดทนุ 

  ประจ�าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปี  
  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั และได้ 
  รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยสรุป 

  สาระส�าคญั ดงันี ้คือ

     สนิทรัพย์รวม 1,720.58 1,886.42

     หนีส้นิรวม 807.20 809.23

     รายได้รวม 1,603.93 1,845.12

     คา่ใช้จา่ยรวม 1,734.87 1,796.75

     ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ (130.94) 48.37

     คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (18.94) (20.82)

     ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรับปี (148.87) 27.59

     ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (1.49) 0.28

 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุ ของรายงานประจ�าปี 2562 ของบริษัทฯ หน้า 31-88 ซึง่ได้จดัสง่ให้ 
 แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก�าไรสทุธิจากการ 

หน่วย : ล้านบาท

1

งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้ 2562 2561
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 ด�าเนินงาน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาอนมุตัขิองท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น โดยตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของ 
 บริษัทฯ ก�าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากก�าไร” ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุจ�านวน  

 148.87 ล้านบาท และขาดทนุสะสม 10.53 ล้านบาท

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บริษัทฯ มีผลขาดทนุประจ�างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ควรงดจา่ยเงินปันผล จงึขอเสนอ 
 ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้งดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก�าหนดวา่ บริษัทฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารอง 
 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10  

 ของทนุจดทะเบียน  โดยบริษัทฯ ได้ส�ารองสว่นนีไ้ว้ครบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ก�าหนดว่าการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 
 ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่ง 
 ตามวาระ 4 ทา่น  คือ
  1. นายมาโมรุ      คโูบต้า กรรมการตรวจสอบ
  2. ร.ท.กมลนยั ชยัเฉนียน กรรมการ 
  3. นายโยชินาโอะ โตโยดะ กรรมการ (เข้ารับต�าแหนง่แทน นายทาคาชิ  ยาตาเบ้ ท่ีลาออก)
  4. นายปิตพิงศ์  พิศาลบตุร กรรมการอิสระ (เข้ารับต�าแหนง่แทน นายสจิุนต์  หวัง่หลี ท่ีลาออก)
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
 บริษัทฯ http.//www.Varopakorn.com และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอรายช่ือบุคคลใดเพ่ือรับการคดัเลือกแต ่
 อยา่งใด **

 ความเห็นของคณะกรรมการ บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีมี้คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ 
 ผา่นกระบวนการพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้หารือกนัและได้พิจารณาคณุสมบติั 
 กรรมการท่ีครบวาระออกทัง้ 4 ทา่น เป็นรายบคุคลอยา่งละเอียด ถือเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ  มีภาวะผู้น�าวสิยัทศัน์ 
 กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัทิ�างานไมด่า่งพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคดิเหน็อยา่งอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
 ท่ีเก่ียวข้อง มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบตังิานในต�าแหนง่หน้าท่ีกรรมการแล้ว คณะกรรมการ 
 บริษัทฯจงึมีมตเิหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2563 (ครัง้ท่ี 42) 
 เลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระ 4 ทา่น ประกอบด้วย 1) นายมาโมรุ คโูบต้า 2) ร.ท. กมลนยั ชยัเฉนียน 3) นายทาเคชิ ยาตาเบ้ 4) นายปิตพิงศ์   
 พิศาลบตุร กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏอยูใ่นสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 (หน้า 19-20 ของ 

 หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี)้

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2563
 วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2562 บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีประจ�าปี 2562 และคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้มีการพิจารณาคดัเลือกส�านกังานสอบบญัชีประจ�าปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท ส�านกังาน อีวาย  
 จ�ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เน่ืองจากมาตรฐานการท�างานท่ีดี มีความเชียวชาญในการสอบบญัชี และได้ 
 ปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งดีถกูต้องตลอดมา นอกจากนัน้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทจดทะเบียน 

 อ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเหน็วา่ บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั มีคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม

 ความเห็นของคณะกรรมการ เหน็ชอบตอ่ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลือก บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั เป็นส�านกังานสอบ 
 บญัชี ประจ�าปี 2563 เป็นปีท่ี 23 และมีมตใิห้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2563 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี และ 

 อนมุตัคิา่สอบบญัชี ดงันี ้

 ผู้สอบบญัชีของ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) ประจ�าปี 2563 (ไมมี่บริษัทยอ่ย)
  1) คณุศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 และ/หรือ
     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5  ปี ตัง้แตปี่ 2558)
  2) นางสาวสพุรรณี   ตริยานนัทกลุ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498 และ/หรือ
     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตัง้แตปี่ 2554)
  3) นางสาวศริาภรณ์   เอือ้อนนัต์กลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844
     (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ นบัเป็นปีท่ี 10 และ บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั / ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้น และ/ 
 หรือไมมี่ความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว
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 จงึขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2563 (ครัง้ท่ี 42) อนมุตัิคา่สอบบญัชี และแตง่ตัง้บคุคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีประจ�าปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

 วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  41 เม่ือวนัศกุร์ท่ี  26 เมษายน  2562 ท่ีประชมุได้อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
 ไว้ดงันี ้คือ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ : เบีย้ประชมุ ครัง้ละ 5,000 บาท จา่ยบ�าเหน็จในอตัราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล
  คณะกรรมการตรวจสอบ : ไมเ่กิน ปีละ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุ

 ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิง 
 จากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และพิจารณาจากผลการด�าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุและงดจา่ย 
 เงินปันผล เห็นควรให้คงเบีย้ประชมุตามหลกัเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมาและให้งดบ�าเหน็จเน่ืองจากบริษัทขาดทนุ ส่วนค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรให้คงตามหลกัเกณฑ์เดมิเชน่เดียวกบัปีท่ีผา่นมาเชน่กนัดงันี ้

ค่าตอบแทน

AGM ประจ�าปี 2563 AGM ประจ�าปี 2562

เพิ่ม/ลดเบีย้ประชมุ
ตอ่/ครัง้ตอ่/คน

บ�าเหน็จ เบีย้ประชมุ
ตอ่/ครัง้ตอ่/คน

บ�าเหน็จ

• คณะกรรมการ 5,000 งด 5,000 3%ของเงินปันผล - เบีย้ประชมุเทา่เดมิ
- งดบ�าเหน็จ

• คณะกรรมการตรวจสอบ
(ท�าหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนด้วย)

500,000บาท รวมเบีย้ประชมุ 
5,000 บาท/ครัง้/คน

500,000บาท รวมเบีย้ประชมุ 
5,000 บาท/ครัง้/คน

-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (Record date) ในวนัองัคารท่ี 26 พฤษภาคม 2563

 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2563 (ครัง้ท่ี 42) ในวนัจนัทร์ท่ี 22 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) เลขท่ี 181 ซอยอมร ถนนนางลิน้จ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ 
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 อนึง่เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอก
เอกสารรายละเอียดและลงนามหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ท่ีแนบมาพร้อมกนันีแ้ล้ว 
 หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ มีรายนามดงันี ้คือ
  1. นางทรงศริิ สนุทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
   อยูบ้่านเลขท่ี 8 ถนนพระศกัดิ์ ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
  2. นางสรณีย์ ดีพนัธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ ***
   อยูบ้่านเลขท่ี 403/5 ซอยนิตกิารณ์ ถนนนางลิน้จ่ี แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 จงึขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่เอกสารมายงับริษัทฯ ภายในวนัศกุร์ท่ี 19 มิถนุายน 2563 จกัเป็นพระคณุย่ิง

ขอแสดงความนบัถือ
โดยค�าสัง่คณะกรรมการ

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)

(นายสหสีห์   ชิตานนท์)
กรรมการผู้จดัการ

หมายเหต	ุ *	 บรษิทัฯ	ได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุนีบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	http.//www.Varopakorn.com	เมือ่วนัที	่21	พฤษภาคม	2563	และแจ้งผ่านระบบข่าวของ	ตลท	แล้ว
	 **	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 โดยได้เผยแพร่บน	
	 	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 http.//www.Varopakorn.com	 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ	 ตลท.	 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ	 และ/หรือ	 เสนอรายช่ือบุคคลใดเพ่ือรับ	
	 	 การคัดเลือกแต่อย่างใด
	 ***	 มีส่วนได้เสียในวาระที่	7	ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
	 	 แต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น	ๆ	ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

3

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/ลด

คา่ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี 850,000 890,000 (40,000)

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3) 600,000 600,000 -

คา่สอบทานรายงานประจ�าปี - - -
รวมค่าสอบบัญชี 1,450,000 1,490,000 (40,000)

ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ใชจ่า่ยอ่ืนท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจ�าเป็นตามท่ีจา่ยจริง เชน่ คา่เดนิทาง คา่ท่ีพกั แตไ่มเ่กิน 120,000 บาท ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียม

ปฏิบตัโิดยทัว่ไป คา่ตรวจสอบบญัชีตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุก�าหนด (ถ้ามี)
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Our Ref. No. 021/2020    May 19, 2020     

Re :  Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 (No.42)
Dear :  Shareholders,
Attached 1) Minutes of the AnnualGeneral Meeting of Shareholders Year 2019 (No.41)
 2) Annual report with balance sheet, profit and loss statements and report of the Certified Public Accountantas December 31,  
  2019 in URL / QR Code
 3) Brief personal profiles of Directors who will be re-elected and Definitions of Independent Directors.
 4) A proxy form and a map of meeting location.
 5) The rules of proxy, registration and voting in the meeting, the Company regulations related to the meeting.

 The Board of Directors of Varopakorn Public Company Limited has adopted to hold the Annual General Meeting of  
Shareholders Year 2020 (NO.42) on Monday 22nd June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company Limited, 181 Soi Amorn,  
Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 to consider the following agendas:-

 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No. 41) held on Friday 26th  

  April 2019.
  Purpose and reason The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019  
  (No.41) which held on April 26, 2019 within 14 days from the date of the Annual General Meeting of Shareholders and had been  
  sent to the Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commercewithin period require by law including published on the  
  company’s Web site http://www.varopakorn.com *

  The Board of Directors’ view The Meeting should adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2019  
  (No. 41)  which hold on  Friday 26th April 2019 and member of the board agreed and approved that the minute were  

  corrected and completed. (Attachment 1)

 2. To acknowledge the Company’s annual report and operation performance for the year 2019.
  Purpose and reason The Company has summarized result of company’s operation and significant changes for the year 2019  
  which was shown on annual report year 2019 in URL / QR Code, as enclosed. 
  The Board of Directors’ view The Board agreed to propose report of the operating performance for year 2019, which  
  summarizes company operations result and significant changes for the year 2019 for the shareholders to acknowledge.  
  (Attachment 2)

 3. To consider the approval of the Financial Statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December  
  2019.
  Purpose and reason In order to the rule and regulation of the law of Public Company Limited which the Company’s requirement to  
  prepare a quarterly the Balance Sheet and Profit and Loss Statement as of the year end which has been audited by the auditor, and  
  must be approved by the shareholder meeting.

  The Board of Directors’ view The Board agreed to propose to Shareholder Meeting to approve the Financial Statements, Balance  
  Sheet and profit and loss statement as of the year end 31st December, 2019 which has been audited and certified by the  
  EY Office Limited, as well as has been reviewed by the member the audit committee. The Financial and operation for year  
  2019 of company were as follows. 

 Total assets 1,720.58 1,886.42
 Total liabilities 807.20 809.23
 Total revenues 1,603.93 1,845.12
 Total expenses 1,734.87 1,796.75
 Profit (loss) before finance cost and tax income (expenses) (130.94) 48.37
 Finance cost (18.94) (20.82)
 Profit (loss) for the year (148.87) 27.59
 Net profit (loss) per share (Baht/share) (1.49) 0.28

  All detail was shown on the balance sheet and the profit and loss statement on annual report for year 2019 page 31-88 which  

  already sent to shareholder. (Attachment 2)

(Unit : Million Baht)

4

Balance sheet, profit and loss statement (part) of the Company (compare) 2019 2018



6 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 4. To consider Omitted dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2019.
  Purpose and reason The Company has a policy to pay dividend to shareholders once a year at the rate ofnot more than 60%  
  of the net profit of the operations, subject to the approval of the Annual General Meeting of shareholders. As specified in the  
  Public Limited Company Act and the Article of Association of Company that “No dividend shall be paid out of other source  
  than profits”. As the end of year 2019, the Company has a net loss of 148.87 Million Baht, unappropriated retained loss10.53  
  Million Baht. 

  The Board of Directors’ view The company has a loss for the fiscal year as of December 31, 2019, the company should nopay  
  the dividends and the Board proposed to the shareholders meeting to approve no dividends payment.
  According to the Public Limited Company Act and the Article of Association of Company require that the Company shall allocate not  
  less than 5%of its annual net profit less the accumulated losses brought forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an  
  amount not less than 10% of the registered capital. The Company has reserved this part already.

 5. To consider the appointment of Directors in replacement of Directors who completed their term.
  Purpose and reason Refer to the Public Limited Company Act and the Article of Association of Company at every annual  
  general meeting, one-third of the directors shall vacate office, for the shareholder meeting this year, there are 4 directors who  
  completed their terms, names as follow:-
   1. Mr.Mamoru Kubota  Director / Audit Committee
   2. Flt.Off.Kamolnai Chaixanien  Director
   3. Mr.Yoshinao Toyoda  Director (replace of Mr.Takashi Yatabe who has been resigned)
   4. Mr.Pitipong Phisarbutra  Independent Director (replace of Mr.Suchin  Wanglee who has been resigned)

  The Company has given the opportunity for shareholders to nominate qualified persons for to be elected as director by  
  posted on the company’s website http//www.varopakorn.com and on line through the news system of the SET, but there are  
  no shareholders to nominate any person to be selected. **

  The Board of Directors’ view viewThe nominated person has qualifications suitable for the company’s business operations  
  and carefully passed the careful consideration.The Board of Directors, excluding directors who is stakeholders discussed the  
  qualifications of 4 directors who completed their term individually. Also consider the performance in the position of director,  
  then those 4 directors have deem qualified, experienced in various fields of visionary leadership, moral and ethical, working  
  history is not tarnished, ability to express opinions freely according to relevant criteria, the basics and expertise from a variety  
  of professions. The Board of Directors has approved the nomination of the 4 directors who are due to be retired by rotation as  
  proposed by the Audit Committee which acting as the Nominating Committee to propose to shareholder meeting year  
  2020 (No.42) to select 4 directors who completed their term, consisting of 1) Mr.Mamoru Kubota 2) Flt.Off.Kamolnai Chaixenien  
  3) Mr.Yoshinao Toyoda 4) Mr.Pitipong Phisarbutrato return as directors for another term, the profile of the persons are in the  
  attach 3.(page 19-20 of this invitation letter)

 6. To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2020.
  Purpose and reason In 2019, EY Office Limited have been appointed as company’s auditors, the Audit Committee has  
  selected the certified accountants offices for the year 2020. The Audit Committee has the opinion that EY Office Limited is the  
  former auditor of the company, due to good working standards, expertise in auditing and have been doing well right all along.  
  In addition, aftercomparing volume of work and audit fees of auditing with other listed company with the same level, the  
  EY Office Limited remuneration isappropriated. 
  The Board of Directors’ view The Board of director agreed to approve the propose by audit committee to select and appoint EY Office  
  Limited as the company’s auditors for the year 2020 for the 23rd consecutive year and approved to propose to shareholder meeting  
  year 2020 to consider and appoint the persons who audit and approval the remuneration as follows.
  The auditor of Varopakorn Public Limited for year 2020. (No Subsidiary company)
   1)  Miss Sirirat Sricharoensup C.P.A. Registration No. 5419 and/or
          (Signed the Company’s financial statement 5 years since 2015)
   2) Miss Supannee Triyanantakul C.P.A. Registration No. 4498 and/or
            (Signed the Company’s financial statement 4 years since 2011)
   3) Miss Siraporn Ouaanunkun C.P.A. Registration No. 3844
       (Never signed the Company’s financial statement)
  However, the 3 nominated auditors had been appointed to be the Company’s auditor for 10th consecutive year. The EY Office  
  Limited /the auditor, is not a shareholder and/or having any relationship and/or stake-holding with the company, executives,  
  major shareholders or related parties with the above mention parties.
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Remuneration (Annual audit fees) 2020 2019 Increase/ Decrease
Audited financial statements for the year 850,000 890,000 (40,000)
Quarterly financial review @ 200,000 (Quarter 1-3) 600,000 600,000 -
Annual report review - - -
Total audit fees 1,450,000 1,490,000 (40,000)
Excluding miscellaneous expenses etc. traveling cost, lodging cost, not exceeding Baht 120,000 in total which was normal formality, as 
well as the audit’s fee in accordance with condition determined by the board of investment of Thailand “BOI” (if any).

  The board propose to shareholder meeting year 2020 (No.42) to approve the remuneration and to appoint EY Office Limited to  
  be the auditor for year 2020.

 7. To consider the approval of remuneration for the Board’s Directors and the Audit Committee.
  Purpose and reason Refer to shareholder meeting No.41 on Friday 26, April  2019 the shareholder meeting approved the  
  remuneration for director as follows. :-
  Director : Meeting allowances 5,000 Baht each,  remuneration paymentat 3% of the dividend.
  Audit committee : Not more than 500,000 baht per year, meeting allowances included.

  The Board of Directors’ view The Board consider the remuneration for member of the board comparing with other company  
  in the same industry and consider from the result of company’s operation, the Company has operating loss and will be no  
  dividend payment. After consideration, the meeting allowances of the board should remain the same as past year, and no  
  remuneration payment due to the Company suffered a net loss. For the remuneration of audit committee should remain the  
  same as past year also, as follows.

 8. Other matters (if any).
  Record date for the right to attend the meeting on  Tuesday 26th May 2020. 
  The Shareholders are hereby invited to attend the shareholder meeting year 2020 (No.42) on Monday 22nd June 2020 at 14.00  
  hours in Varopakorn Public Company Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 
  The Company will be open for registration to attend the meeting from 13.00 hours onwards.
  If any shareholder would like to nominate a representative to attend and vote, please kindly fill in and sign the attach proxy. 
  If any shareholder would like to nominate the proxy to independent director or Chairman of the board, name as follows.
    1. Mrs. Songsiri Soontornwipat, Director / Chairman of the Audit Committee ***
     Address : No. 8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270.
    2.  Mrs.Sorranee  Deephanphongs, Chairman of the Board ***
     Address :  No.403/5 Soi.Nitikarn, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.
  Please kindly send the proxy to our company within Friday 19th June 2020.

Yours sincerely,
Under the authorization of the Board of Directors

Varopakorn Public Company Limited

(Mr. Sahasee Chitanondh)
Managing Director

Remuneration
AGM Year  2020 AGM Year  2019 Increase / 

DecreaseMeeting allowances
(each/person)

Remuneration Meeting allowances
(each/person)

Remuneration

• The Board of Directors 5,000 Omitted 5,000 3% of the
dividend

meeting allowances same

no remuneration

• Audit committee
(duties of the Nomination and 

Remuneration Committee)

Not more than 500,000 baht per year, 
meeting allowances included.

Not more than 500,000 baht per year, 
meeting allowances included.

-

Note	:	 	
	 *	 The	Company	has	been	published	this	letter	in	the	Company’s	websitehttp//www.varopakorn.com	on	May	21,	2020	and	through	SET’s	system.
	 **	 The	Company	offer	all	shareholders	the	opportunity	to	submit	an	additional	agenda	and	tonominate	qualified	candidates	for	a	company’s	director		
	 	 by	published	in	the	Company’s	website	http//www.varopakorn.com	and	on	line	through	SET’s	system,	but	there	were	no	submit	any	agenda	and/or		
	 	 any	name	of	person.
	 ***	 Having	stakeholders	in	Agenda	7,which	proposed	in	this	meeting.
	 	 But	there	are	no	special	stakeholders	which	is	different	from	other	directors	in	every	agenda	proposed	in	this	meeting.

6



8 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 (ครั้งที่ 41)

วันศุกร์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) ในวนัศกุร์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขท่ี 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพฒัน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนายสนัชยั ชยัเฉนียน 
เป็นประธานในท่ีประชมุ

ประธานฯ กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุ พร้อมกลา่วแนะน�าตวั กรรมการ ผู้บริหาร ตวัแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
ท่ีเข้าร่วมประชมุและลาประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
 1. นายสนัชยั      ชยัเฉนียน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 2. นายสหสีห์      ชิตานนท์ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ
 3. นายจิรวฒิุ   จยัวฒัน์ กรรมการ 
 4. นางสรณีย์    ดีพนัธุ์พงษ์ กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / เลขานกุารบริษัท
 5. ร.ท. กมลนยั    ชยัเฉนียน กรรมการ 
 6. นางทรงศริิ     สนุทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 7. นายสมเกียรต ิ    ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
 8. นายมาโมรุ     คโูบต้า กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
 9. นายสจิุนต์       หวัง่หลี กรรมการอิสระ
 10. นายโทชิอากิ  ซาซากิ กรรมการ
 
กรรมการที่ลาประชุม
 1. นายทาคาชิ ยาตาเบ้ กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
 1. ธนวฒัน์    ลีรัตนขจร  บริษัทส�านกังาน อี วาย จ�ากดั         

ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบง่เป็น 100,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท ทนุช�าระแล้ว 
499,510,615 บาท แบง่เป็น 99,902,123 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท วนันีมี้ผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชมุแทน รวมจ�านวน 47 ราย นบัจ�านวนหุ้นได้ 87,808,169 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 87.89 เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัฯ    

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชมุในวนันี ้
 กรรมการผู้จดัการชีแ้จงวธีิการออกเสยีงลงคะแนนวา่ การออกเสยีงลงคะแนนผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ�านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยถือหุ้นหนึง่

มีหนึง่เสียงผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ เหน็ด้วย หรือไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ เว้นแต่
กรณีผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศท่ีแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่จะต้องลงคะแนนเสยีงให้เป็น
ไปตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 

ในวนันีก้รณีปกติในทกุวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียง
หนึง่เป็นเสียงชีข้าด โดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนัน้ ๆ 

การขอมตจิากท่ีประชมุในทกุ ๆ  วาระ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีประสงค์จะออกเสยีงลง
คะแนนวา่ ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ไปเก็บบตัรลงคะแนนน�าไป
ตรวจนบัคะแนนเสียง โดยจะน�าคะแนนเสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และ งดออกเสียง ดงักลา่วไปหกัออกจากจ�านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วยในวาระนัน้ ๆ  หากไมมี่การยกมือ และมอบบตัรลงคะแนนจะถือวา่ในวาระนัน้ ๆ ท่ีประชมุมีมตเิหน็ด้วยเป็นเอกฉนัท์ โดย
ไมจ่�าเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนอีก

ในกรณีผู้ เข้าร่วมประชมุมีข้อซกัถาม หรือ แสดงความคดิเหน็ ขอให้ยกมือขึน้ และเม่ือประธานฯอนญุาตแล้วขอความกรุณาแนะน�าตนเองก่อน

 บริษัทฯ โดยศนูย์หลกัฝากหลกัทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) ลงวนัท่ี  
29 มีนาคม 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบด้วย

 1) ส�าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (ครัง้ท่ี 40)
 2) รายงานประจ�าปี 2561 พร้อมงบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบ URL/QR Code
 3) ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้ารับต�าแหนง่เป็นกรรมการบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ
 4) หนงัสือมอบฉนัทะ และแผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุฯ 
 5) หลกัเกณฑ์การมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และออกเสียงในท่ีประชมุฯ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ โดยได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ http://www.varopakorn.com และแจ้งผา่นระบบ
ขา่วของ ตลท. แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระแตอ่ยา่งใด

วาระการประชมุในวนันีมี้ 8 วาระ ประกอบด้วย
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (ครัง้ท่ี 40) ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2561
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
วาระท่ี 4 พิจารณาจา่ยเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ
วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก�าหนดคา่สอบบญัชีประจ�าปี 2562
วาระท่ี 7 พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอกลา่วเปิดประชมุและเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
ประธานฯ เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (ครัง้ท่ี 40) ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2561 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัท�า

รายงานการประชมุฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัตัง้แตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก�าหนด พร้อมเผยแพร่บนเว๊บไซด์ของบริษัทฯ http://www.varopakorn.com ด้วย ตามท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว (ตามสิง่ท่ีสง่มา
ด้วย 1) คณะกรรมการเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุไว้อยา่งถกูต้อง จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรอง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชมุฯ แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือขอแก้ไขประการใด 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย 87,808,169 เสียง คดิเป็นร้อยละ 

100 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้
เสียในวาระนี ้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมาในนามคณะกรรมการบริษัทให้ท่ีประชมุรับทราบ  
 กรรมการผู้จดัการได้รายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ปี 2561 เป็นปีท่ีเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าท่ีมีความผนัผวนไมแ่น่นอนอยา่ง

มาก จากปัจจยัของสงครามการค้าระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากบัประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน ความตงึเคียดของสถานการณ์ทางการเมืองในหลาย
ประเทศ ราคาพลงังานและสนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีผนัผวน แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับสงูขึน้ รวมถงึการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศใช้ มาตรา 232 ขึน้
ภาษีน�าเข้าเหลก็และอลมิูเนียม ท�าให้มีปัจจยัเสี่ยงตอ่การด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ิมสงูขึน้ 

 การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมอลมิูเนียมโดยเฉพาะจากประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีนยงัทวีความรุนแรงขึน้เป็นล�าดบั สว่นหนึง่เป็นผลพวงจาก
การท่ีสนิค้าอลมิูเนียมจากประเทศจีนถกูขึน้ภาษีน�าเข้าจากหลายประเทศ สง่ผลตอ่ปริมาณและราคาท่ีสง่มาในเขตอาเซ่ียน ซึง่รวมถงึประเทศไทย และมี
ผลตอ่ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการจ�าหนา่ยอลมิูเนียมชนิดม้วน (Roll Product) อนัได้แก่ ผลติภณัฑ์กลุม่ Finstock & Precoated Finstock,  
Automotive Finstock และได้ขยายการขายในสว่น Foil มากขึน้ โดยมีสดัสว่นปริมาณของ Rolled Product ถงึ 93.53% ของยอดขายทัง้หมด และมีการ
เตบิโตในสว่นนีถ้งึ 18.57% เม่ือเทียบกบัปี 2560 ส�าหรับผลติภณัฑ์ชนิดแผน่ (Sheet Product) มีสดัสว่นของปริมาณการขายในปี 2561 เพียง 6.47% ของ
ปริมาณขายทัง้หมด ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้า 20.17% ซึง่เป็นผลจากการแขง่ขนัท่ีสงูโดยเฉพาะสนิค้าจากประเทศจีน

 อยา่งไรก็ตามผลประกอบการในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,796.47 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 14.96% จากปี 2560 ซึง่เป็นไปในทิศเดียวกนั
กบัปริมาณการขาย เป็นผลจากการขยายตลาดในต่างประเทศทัง้ในด้านผลิตภณัฑ์และฐานลกูค้าเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในหมวด Foil, Finstock และ  
Precoated Finstock ซึง่มีอตัราการเตบิโตเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าถงึ 306.64% ส�าหรับเปอร์เซน็ต์ต้นทนุขายตอ่ยอดขายเพ่ิมขึน้เลก็น้อยจาก 93.65% มา
อยูท่ี่ 95.29% คดิเป็นเงิน 1,711.87 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากราคาพลงังานสงูท่ีขึน้ และผลติภณัฑ์ท่ีมีหลากหลายและตา่งจากเดมิ คา่ใช้จา่ยในการ
ขายและบริหารสงูขึน้จาก 72.04 ล้านบาท อยูท่ี่ 84.80 ล้านบาท ตามธรุกิจท่ีเติบโตขึน้ คา่ใช้จา่ยทางการเงินเพ่ิมขึน้จาก 13.05 ล้านบาท เป็น 20.82  
ล้านบาท สาเหตจุากการกู้ ยืมและดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ หลงัจากรวมรายได้อ่ืน 4.21 ล้านบาท และก�าไรจากการท�า Commodity Swap Agreement เพ่ือป้องกนั
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาอลมิูเนียม 44.44 ล้านบาท และ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 0.08 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิหลงัภาษี 
27.59 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.54 หรือ 0.28 บาท/หุ้น และมีก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้และภาษี บวกด้วยคา่เสื่อมราคาตดัจา่ย (EBITDA) เทา่กบัร้อยละ 
8.18 ของรายได้ ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2560 ซึง่อยูท่ี่ 7.67

 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีทรัพย์สนิรวม 1,886.42 ล้านบาท ลดลง 5.08 ล้านบาท สนิทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้จาก 996.37 ล้านบาท เป็น 1,035.68 
ล้านบาท  ซึง่สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ในหมวดสนิค้าคงเหลือ ซึง่เพ่ิมจาก 653.06 ล้านบาท เป็น 682.87 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายตวัในธรุกิจ ลกูหนี ้
การค้าลดลงเลก็น้อยจาก 311.38 ล้านบาท เป็น 296.37 ล้านบาท สาเหตจุากการชะลอตวัของยอดขายในไตรมาสสดุท้ายของปี 2561  ส�าหรับสนิทรัพย์
ถาวรลดลงเพียง 28.47 ล้านบาท มาอยูท่ี่ 827.86 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากการลงทนุในทรัพย์สนิถาวรโดยตดิตัง้เคร่ืองจกัรใหม ่ สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
เพ่ิมขึน้มาอยูท่ี่ 52.99 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นภาษีรอเรียกกลบัจากการสง่ออก  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลงมาอยูท่ี่ 22.87 ล้านบาท หนีส้นิรวมลดลง12.69 
ล้านบาท มาอยูท่ี่ 809.23 ล้านบาท หนีส้นิหมนุเวียนลดลงมาอยูท่ี่ 772.79 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่ยงัเป็นเงินกู้ ยืมในทรัสต์รีซีทและเงินกู้ระยะสัน้เพ่ือใช้ใน
การจดัหาวตัถดุบิ   เงินกู้ ยืมระยะยาวรวมถงึสว่นท่ีต้องช�าระในปี ลดลงจาก 44.8 ล้านบาท มาอยูท่ี่ 16.72 ล้านบาท ส�ารองผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้
เลก็น้อยมาอยูท่ี่ 29.25 ล้านบาท ส�าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้มาอยูท่ี่ 1,077.19 ล้านบาท จากในปี 2560 อยูท่ี่ 1,069.58 ล้านบาท ก�าไรสะสมยงัไมไ่ด้
จดัสรรเพิม้ขึน้จาก 145.67 ล้านบาท มาอยูท่ี่ 153.28 ล้านบาท เน่ืองจากมีก�าไรในปีท่ีผา่นมา 

 ส�าหรับสถานะการเงินโดยรวมยงัดี โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 1.35 จาก 1.29 สดัส่วนของหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น  
ปรับลดลงเลก็น้อยจาก 0.77 มาอยูท่ี่ 0.75 อตัราสว่นความสามารถในการท�าก�าไรยงัมีตวัเลขเป็นบวก โดยมี Profit Margin อยูท่ี่ 1.50 อตัราผลตอบแทน
ตอ่สว่นของทนุ และตอ่สนิทรัพย์รวมอยูท่ี่ 2.57% และ 1.46% ตามล�าดบั ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 61.18 ล้านบาท 
เงินสดสทุธิใช้ไปในการลงทนุ 52.57 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 9.79 ล้านบาท เงินสดสทุธิประจ�างวดลดลง 1.19 ล้านบาท ระยะเวลาการ
เก็บหนีเ้ฉลี่ย 61 วนั ลดลงจาก 71 วนั อตัราเวลาการช�าระหนีเ้พ่ิมขึน้มาอยูท่ี่ 141 วนั จาก 147 วนั

 ส�าหรับโครงการประหยดัพลงังานและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการสาธิต ส�าหรับเตาหลอมประสทิธิภาพสงูในอตุสาหกรรม 
อลมิูเนียมเป็นโครงการระหวา่งกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม กบั องค์การพฒันาพลงังานใหมแ่ละเทคโนโลยีอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ญ่ีปุ่ น (NEDO) เพ่ือสนบัสนนุให้มีการใช้พลงังานให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและปกป้องสิง่แวดล้อมด้วยการริเร่ิมน�าเตาหลอมอตุสาหกรรมประสทิธิภาพ
สงูมาใช้ ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และใช้โรงงานของบริษัทฯ เป็นท่ีตัง้โครงการ ยงัคงด�าเนินไปได้ด้วยดี สามารถลดการใช้พลงังาน และ ลดการปลอ่ย
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30 ตามเป้าหมาย นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมวสัดแุละอปุกรณ์การอนรัุกษ์พลงังาน ของ กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) เพ่ือลดการใช้พลงังาน รักษาสิง่แวดล้อม อีกหลายท่ีโครงการ และได้รับเงินสนบัสนนุโครงการเป็นจ�านวน
เงิน 20% ของเงินลงทนุแตไ่มเ่กินราคากลางท่ีก�าหนด ยงัสามารถมีผลประหยดัการใช้พลงังาน ลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม และมีระยะเวลาคืนตาม
เป้าหมาย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วมโครงการปรับเปลีย่น ปรับปรุง หรือใช้ระบบควบคมุอตัโนมตัเิพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในระบบอากาศอดั ใช้เงิน
ลงทนุประมาณ 6 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทนุประมาณ 2 ปี โดยได้รับเงินสนบัสนนุโครงการเป็นจ�านวนเงิน 20% ของเงินลงทนุแตไ่มเ่กินราคากลางท่ีก�าหนด 
คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถนุายน 2562

 สว่นสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตามพระราชบญัญตัสิง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ
เลขท่ี 61-0139-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือการผลติอลมิูเนียมแผน่และอลมิูเนียมแผน่ม้วน ประเภท 2.15  มีก�าลงัการผลติ ปีละประมาณ 
16,000 ตนั โดยได้รับสทิธิและประโยชน์ ตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการอนมุตัใิห้การสง่เสริม ซึง่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส�าหรับก�าไรสทุธิท่ีได้จาก
การประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุมาเกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ (258 ล้านบาท) ไมร่วมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียน มีก�าหนด 3 ปี นบัแต่
วนัเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ และการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้าจากตา่งประเทศเพ่ือใช้ในการผลติเพ่ือ
การสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัน�าเข้าครัง้แรก 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานผลกัดนัการเติบโตของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือจะยืนหยดัในการเป็นผู้ผลติอลมิูเนียมรีดเยน็ชัน้น�าของไทย 
และก้าวไปสูก่ารเป็นบริษัทชัน้น�าในภมิูภาคอาเซียน โดยได้มุง่เน้นท�าการตลาดเชิงรุก พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึเน้นคณุภาพและการบริหารท่ีดีและมี
ประสทิธิภาพ สง่ผลตอ่ความถงึพอใจของลกูค้า และประสพความส�าเร็จในการขยายตลาดฟอยล์ และ ฟินสต๊อก โดยเฉพาะในตา่งประเทศ ดงัได้กลา่วไว้
ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้เพ่ิมพนัธมิตรเพ่ือชว่ยในการขยายตลาดในตา่งประเทศ เชน่ เอเชีย โอเชียเนีย ยโุรป  นอกจากนัน้การเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกบั
กลุม่ Mitsubishi Group ช่วยสง่ผลตอ่การพฒันาในตวัสนิค้าและการบริหารจดัการท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 ทัง้นี ้จากการเตบิโตดงักลา่ว บริษัทฯได้มีการใช้ก�าลงัการผลติในอตัราสงูถงึ 75% ในปี 2561 ท่ีผา่นมา และวางแผนท่ีจะเพ่ิมอตัราการใช้ก�าลงั
การผลติของบริษัทโดยรวมให้ถงึ 90% ภายในปี พ.ศ.2562 โดยในปีท่ีผา่นมาได้ตดิตัง้สายการผลติเพ่ือเคลอืบแผน่อลมิูเนียมฟินสตอ็ก (Fin Coating Line) 
และ เคร่ืองตดัแยกแผน่อะลมิูเนียมฟอยล์ (Separator) ส�าหรับตลาดเคร่ืองปรับอากาศ กบัรองรับการเตบิโตของธรุกิจแผน่ อะลมิูเนียมฟินสตอ็ก และการ
ขยายตวัในตลาดฟอยล์ ซึง่เร่ิมการผลติได้แล้ว นอกจากนัน้ยงัได้ตดิตัง้เคร่ืองรีด (Rolling Mill) อีก 1 เคร่ือง คาดวา่จะแล้วเสร็จในคร่ึงหลงัของปี 2562 

 ในปี พ.ศ. 2562 นี ้ ความต้องการซือ้แผน่อลมิูเนียมแบบเคลือบและอลมิูเนียมฟอยล์โดยเฉพาะลกูค้าจากตา่งประเทศยงัอยูใ่นระดบัสงู และ
คาดวา่จะขยายตวัตอ่เน่ือง แตย่งัคงมีการแขง่ขนัเร่ืองราคาสงู ซึง่ท�าให้บริษัทฯ ไมเ่พียงท่ีจะมุง่เน้นการขยายตลาด แตย่งัต้องควบคมุการบริหารต้นทนุอยา่ง
รัดกมุ ทัง้ด้านการผลติ การขนสง่ การเงิน และวตัถดุิบ เพ่ือให้สามารถอยูใ่นระดบัท่ีแขง่ขนัได้ ดงันัน้ ความยืดหยุน่ในการแก้ไขปัญหาจงึยงัเป็นกลยทุธ์ 
อีกด้วย

 ท้ายท่ีสดุ บริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนกังานทกุคน ขอยืนยนัวา่ยงัจะคงยดึมัน่การด�าเนินธรุกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล ซ่ือสตัย์ โปร่งใส มีคณุธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือให้องค์กรมีศกัยภาพ ประสทิธิภาพ และเตบิโตอยา่งยัง่ยืน โดยให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและมุง่เน้นการ
ถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร โดยเฉพาะการให้ความส�าคญักบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามแนวทางการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีความตัง้ใจมุง่มัน่ในการปฏิบตังิานอยา่งเตม็ความสามารถและพร้อมท่ีจะทุม่เท
ร่วมมือร่วมใจและสามคัคีเพ่ือร่วมกนัพฒันาบริษัทฯ ด้วยความเข้าใจและแรงสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะเป็น
พลงัผลกัดนัท่ีส�าคญัให้ บริษัทฯ สามารถด�าเนินงาน ทา่มกลางการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงในเชิงธรุกิจ ได้อยา่งแขง็แรงและมัน่คง และก้าวสูอ่งค์กรธรุกิจท่ียัง่ยืน
ในอนาคต

 ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ รายละเอียดอ่ืน ๆ  ปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2561 ซึง่ได้จดัท�าในรูปแบบ URL/QR Code และได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)  กบัท�าเป็นรูปเลม่ท่ีแจกตอนลงทะเบียน ขอให้ท่ีประชมุรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความคดิเหน็ แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือแสดงความคดิเหน็อ่ืนใด จงึถือวา่ท่ีประชมุ
รับทราบรายงานประจ�าปีและรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 ตามท่ีเสนอ โดยไมมี่การลงมตใินวาระนี ้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ขอรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ ในรอบปี 2561 ท่ีผา่นมา

งบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุฯ ดงักลา่ว ได้รับการตรวจสอบจากคณุศริิรัตน์  ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 จาก 
บริษัทส�านกังาน อีวาย จ�ากดั (เอินส์ท แอนด์ ยงั) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) และ ในเลม่
รายงานประจ�าปี 2561 ท่ีแจกตอนลงทะเบียน 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามเพ่ิมเตมิอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

9

งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ 2561 2560 หน่วย

สนิทรัพย์รวม 1,886.42 1,891.50 ล้านบาท

หนีส้นิรวม 809.23 821.92 ล้านบาท

รายได้รวม 1,845.12 1,579.40 ล้านบาท

คา่ใช้จา่ยรวม 1,796.75 1,562.29 ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและรายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 48.37 17.11 ล้านบาท

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (20.82) (13.05) ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรับปี 27.59 11.69 ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.28 0.12 บาท
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนน
เสียง เหน็ด้วย 87,808,169 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียง โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมีนโยบายท่ีจะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก�าไรสทุธิจากการ

ด�าเนินงาน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาพิจารณาอนมุตัขิองท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น โดยตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของบ
ริษัทฯ ก�าหนดวา่ “ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากก�าไร” คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ บริษัทฯ มีผลก�าไรประจ�างวดปี
บญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ�านวน 27.59 ล้านบาท และ มีก�าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 153.28 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจะจา่ยเงินปันผลได้ จงึขอ
เสนอตอ่ท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากก�าไรสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น จ�านวน 99,902,123 หุ้น ในอตัรา 0.17 บาท  
ตอ่หุ้น คดิเป็นอตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก�าไรสทิธิร้อยละ 60.71 รวมเป็นเงิน 16,983,360.91 บาท โดยก�าหนดรายช่ือผู้ มีสทิธิรับเงินปันผล (Record 
date) ในวนัศกุร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ก�าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 การจา่ยเงินปันผลครัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะถกูหกัภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยใน
อตัราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสทุธิ 0.15 บาท/หุ้น

 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก�าหนดวา่ บริษัทฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารอง
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  โดยบริษัทฯ ได้ส�ารองสว่นนีไ้ว้ครบแล้ว

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือคดัค้าน  แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือคดัค้านประการใด  
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้จา่ยปันผล ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย 87,808,169 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย
ในวาระนี ้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ก�าหนดวา่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี

ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหนง่ตามวาระ 4 ทา่น  
ประกอบด้วย 1. นายสนัชยั ชยัเฉนียน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 2. นางทรงศิริ สนุทรวิภาต กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายโทชิอากิ  ซาซากิ กรรมการ 4. นายจิรวฒิุ  จยัวฒัน์ กรรมการ

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ http.//www.varopakorn.com และแจ้งผา่นระบบขา่วของ ตลท. แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลใดเพ่ือรับการคดัเลือกแตอ่ยา่งใด

 กรรมการท่ีครบวาระครัง้นี ้ มี 1) นายสนัชยั ชยัเฉนียน 2) นางทรงศริิ  สนุทรวิภาต 3) นายโทชิอากิ  ซาซากิ 4) นายจิรวฒิุ  จยัวฒัน์ ได้มา 
เข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่อีกวาระหนึง่ จงึถือเป็น ผู้ มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ดงันัน้ 
เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้การพิจารณาและลงมตใินวาระนีเ้ป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการทัง้ 3 ทา่น จงึแสดง
ความจ�านงขอออกจากท่ีประชมุในวาระนี ้และขอให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามาในท่ีประชมุอีกครัง้หลงัการประชมุระเบียบวาระนีแ้ล้วเสร็จ โดยประธานฯ 
มอบหมายให้ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ด�าเนินการประชมุแทนในวาระนีต้อ่ไป

 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 4 ทา่น มีประวตัโิดยยอ่ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 ท่ีได้จดัสง่ให้กบั ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว และ ได้แสดงบนจอด้วยแล้ว จงึจ�าเป็นต้องเลือกตัง้กรรมการ/กรรมการตรวบสอบแทนต�าแหนง่ท่ีวา่ง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทซึง่
ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียได้หารือกนัและได้พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีครบวาระทัง้ 4 ทา่น เป็นรายบคุคลอยา่งละเอียด รวมถงึได้พิจารณา
ผลการปฏิบตังิานในต�าแหนง่หน้าท่ีกรรมการ ด้วยแล้ว ถือวา่กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 4 ทา่น เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ มีภาวะ
ผู้น�าวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิท�างานไม่ดา่งพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ คณะกรรมการบริษัทจงึมีมตเิหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการ
สรรหาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) เลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระ 4 ทา่น ประกอบด้วย 1) นายสนัชยั ชยัเฉนียน 2) นางทรงศริิ  
สนุทรวภิาต 3) นายโทชิอากิ ซาซากิ 4) นายจิรวฒิุ  จยัวฒัน์ กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและลงมตเิป็นรายบคุคล
เรียงล�าดบักนัไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน แตไ่มมี่ถือผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์เลือก นายสนัชยั ชยัเฉนียน นางทรงศริิ  สนุทรวิภาต นายโทชิอากิ  ซาซากิ และ นายจิรวฒิุ จยัวฒัน์ 

กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวบสอบของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นบัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี 
สว่นได้เสียท่ีไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561 (เสนอ) 2560 

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาท) 27,592,972.00 11,691,022.00

ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาทตอ่หุ้น) 0.28 0.12

เงินปันผลท่ีจา่ยตอ่หุ้น (บาท) 0.17 0.20

จ�านวนหุ้นท่ีจา่ย (หุ้น) 99,902,123.00 99,902,123.00

รวมเป็นเงินปันผลท่ีจา่ย (บาท) 16,983,360.91 19,980,424.60

อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก�าไรสทิธิ (%) 60.71 166.66
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ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562 2561 เพิ่มขึ้น

คา่ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี 890,000 890,000 -

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งการรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3) 600,000 600,000 -

คา่สอบทานรายงานประจ�าปี - - -

รวมคา่สอบบญัชี 1,490,000 1,490,000 -

ก่อนจะเร่ิมพิจารณาในวาระถดัไป ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายสนัชยั ชยัเฉนียน นางทรงศริิ  สนุทรวิภาต นายโทชิอากิ  ซาซากิ และ นายจิรวฒิุ  
จยัวฒัน์ ให้กลบัเข้ามาในท่ีประชมุ และประธานฯ ได้ด�าเนินการประชมุตอ่ไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในปี 2561 บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีประจ�าปี 2561 และคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มีการพิจารณาคดัเลือกส�านกังานสอบบญัชีประจ�าปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ให้บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ซึง่เป็น
ผู้ตรวจสอบบญัชีเดมิเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เน่ืองจากมาตรฐานการท�างานท่ีดี มีความเชียวชาญในการสอบบญัชี และได้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งดีถกูต้อง
ตลอดมา นอกจากนัน้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าตรวจสอบบญัชีกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า บริษัท 
ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั มีคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตอ่ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลือก บริษัท ส�านกังาน  
อีวาย จ�ากดั เป็นส�านกังานสอบบญัชี ประจ�าปี 2562 เป็นปีท่ี 22 และมีมตใิห้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคล
เป็นผู้สอบบญัชี และอนมุตัคิา่สอบบญัชี ดงันี ้

 1) นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตัง้แตปี่ 2558 และ/หรือ
 2) นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498 ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตัง้แตปี่ 2554 และ/หรือ
 3) นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ
 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ นบัเป็นปีท่ี 8 และ บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั / ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้เป็น ผู้ ถือหุ้น หรือ

ไมมี่ความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว โดยก�าหนดคา่สอบบญัชีประจ�าปี 2562 ดงันี ้

ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ใชจ่า่ยอ่ืนท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจ�าเป็นตามท่ีจา่ยจริง เชน่ คา่เดนิทาง คา่ท่ีพกั แตไ่มเ่กิน 120,000 บาท ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติั
โดยทัว่ไป คา่ตรวจสอบบญัชีตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุก�าหนด (ถ้ามี)

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้ให้ นางสาวศริิรัตน์  ศรีเจริญทรัพย์และ/หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ และ/หรือ นางสาว

ศริาภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 ในอตัราคา่ตอบแทนตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย 87,815,871 เสียง 
คดิเป็นร้อยละ 100 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง โดยไมมี่ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานฯแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชมุประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 40 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2561 ได้อนมุตัจิา่ยคา่ตอบแทน

ให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบีย้ประชมุครัง้ละ 5,000 บาท และ จา่ยบ�าเหน็จในอตัราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล สว่นคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมเ่กินปีละ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสม
ของคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการด�าเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการก�าไรและมีการจา่ยเงินปันผล เหน็ควร
น�าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ใช้เกณฑ์เดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา คือ เบีย้ประชมุ ครัง้ละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และ จา่ยบ�าเหน็จในอตัราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล 
ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และพิจารณาจากผลการด�าเนินการของบริษัทแล้ว เหน็ชอบตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ

11

ค่าตอบแทน

AGM ประจ�าปี 2561 AGM ประจ�าปี 2560

เพิ่ม/ลดเบีย้ประชมุ
ตอ่/ครัง้ตอ่/คน

บ�าเหน็จ
(ทัง้คณะ)

เบีย้ประชมุ
ตอ่/ครัง้ตอ่/คน

บ�าเหน็จ
(ทัง้คณะ)

• คณะกรรมการ 5,000 3%ของเงินปันผล 5,000 3%ของเงินปันผล เทา่เดมิ

• คณะกรรมการตรวจสอบ 500,000บาท รวมเบีย้ประชมุ 
5,000 บาท/ครัง้/คน

500,000บาท รวมเบีย้ประชมุ 
5,000 บาท/ครัง้/คน

เทา่เดมิ

ที่ รายนาม
คะแนนเสียง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ

1 นายสนัชยั ชยัเฉนียน 86,688,258 98.72 0 0 1,119,911 1.28

2 นางทรงศริิ  สนุทรวิภาต 87,815,871 100.00 0 0 0 0

3 นายโทชิอากิ  ซาซากิ 67,743,474 77.14 0 0 20,072,397 22.86

4 นายจิรวฒิุ  จยัวฒัน์ 86,922,296 98.98 0 0 893,575 1.02
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน แตไ่มมี่ผู้ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เหน็ด้วย 87,815,871 

เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไมมี่ผู้ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใด และมีค�าถามอ่ืนใดอีก ประธานฯ กลา่วปิดประชมุ เวลา 15.05 น. 

 อนึง่ หลงัจากประธานฯ แจ้งจ�านวนผู้ ถือหุ้น และ จ�านวนหุ้น ท่ีมาเข้าร่วมประชมุ ให้ท่ีประชมุทราบแล้ว ในระหวา่งการพิจารณาวาระท่ี 5 ได้มี
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในทะเบียนมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 3 ราย จ�านวน 7,702 หุ้น จงึได้นบัรวมจ�านวนดงักลา่วด้วยตัง้แตก่ารลงมตใินวาระท่ี 5.2 เป็นต้นไป 
และจากการสอบทานและตรวจสอบจ�านวนผู้ ถือหุ้น และ จ�านวนหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนท่ีถกูต้องตามทะเบียน ปรากฏวา่มี
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นคนคนเดียวกนัแตมี่ทะเบียน 2 ทะเบียน จ�านวน 3 ทา่น ดงันัน้ จงึมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุและเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเตมิ รวมทัง้สิน้จ�านวน 
47 ราย นบัจ�านวนหุ้นได้ 87,815,871 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 87.90 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึบนัทกึไว้

 

(นายสนัชยั ชยัเฉนียน)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ประธานท่ีประชมุ

(นางสรณีย์ ดีพนัธ์พงษ์)
กรรมการ / เลขานกุาร

ผู้จดบนัทกึ
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VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
Minutesof the 41st Annual General Meeting of Shareholder Year 2019

Friday, 26th April 2019 at 14:00 hours

 The Board Director of Varopakorn Public Company Limited heldthe 41st Annual General Meeting of Shareholder 2019 on Friday, 
26th April 2019 at 14:00 hours at the Evergreen Hall 2nd floor, the Evergreen Laurel Hotel, no. 88 North Sathorn Road, SoiPipat, Bangrak, 
Bangkok 1050 with Mr. Sanchai Chaixanien as Chairman. 
 The Chairman welcomed and expressed his thankfulness to the Shareholders who attended the Meeting and introduced the 
Board Director Members, Managing Director and the Representative of the approved Audit Firm as well as the absentees. 

 Board Director Members Attendees:
  1. Mr.Sanchai Chaixanien Chairman and CEO
  2. Mr.Sahasee Chitanondh Director/Managing Director
  3. Mr.Chirawut Chaiyawat Director
  4. Mrs.Sorranee Deephanphongs Director/Secretary of the Board/Company Secretary
  5. Flt.Off. Kamolnai Chaixanien Director
  6. Mrs. Songsiri Soontornwipat Director/Chairman of Audit Committee 
  7. Mr. Somkiat Thaviltermsub Director/Audit Committee
  8. Mr. Mamoru Kubota Director/Audit Committee
  9. Mr. Suchin Wanglee Independent Director 
  10. Mr. Toshiaki Sasaki Director 

 Board Director Members Absentees:
  1. Mr. Takashi  Yatabe Director

 The Representative of the approved Audit Firm:
  1. Mr. Thanawat Leeratanakajohn EY Office Limited

The Chairman addressed to the meeting that the Company Registered Capital at 500,000,000 baht separated into 100,000,000 
shares at 5 baht per share with paid up capital at 499,510,615 baht,separated into 99,902,123 shares at 5 baht per share.  As of to date, 
the shareholders by rights including the proxy shareholders, 47 in total attended the meeting, given the amount of share at 87,808,169 
shares and it was 87.89% more than one third of the total amount of shares, thus forming a quorum as required by rules and regulations of 
the company.

The Chairman requested the Managing Director to explain the voting and the agenda of this Meeting.
The Managing Director explained the regulations of the voting that the number of the vote from the shareholders should be  

the same as the number of their shares with one share one vote.  The rights of each shareholder could vote in each agenda for agreement 
or not agreement or abstainfor one vote only unless the proxy shareholder of the foreign investor appointed the custodian in Thailand  
according to their voting share specified in the proxy agreement.

As normal practice, majority vote won the resolution, unless the rule and regulations stipulated as other.  In the case that the vote 
became equal, the Chairman of the meeting could add one more vote to settle the winning resolution.

In order to get the resolution doneon every agenda and for the convenience of the voting, those in particular who attended the 
meeting and wished to vote in disagreement or abstain should vote on the voting card.  Whenever a hand was raised, the officer should 
collect the voting card either of disagreement or abstain for each agenda and deducted them from the number of shareholders attended 
at the meeting and assuming that the rest agreed upon.  If no hand were raised it would count as a unanimous resolution and no need to 
vote on the voting card.

In the case that any attendants wished to ask a question should raise his hand and introduced himself upon receiving the  
permission from the Chairman.

TSD (Thailand Securities Depository Co., Ltd.) as the Registrar has distributed the invitation letter to the shareholders to attend 
the 41st Annual General Meeting of Shareholder 2019 dated 29th March 2019 with the following enclosure:

 1) Copy of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No.40).
 2) Annual Report 2018 with the balance sheet and Profit and Loss Statement together with the report of the Certified Public 

Accountant as of 31st December 2018 in URL/QR Code from.
 3) Profile of the proposed candidates for the Company Directors and the definition of the Independent Director.
 4) A Proxy form and the map of the meeting venue.
 5) Rules and regulations of the Proxies, the registration, the voting and the company regulations of the meeting.
The Company have given the opportunity for the shareholders to raise the agenda for the Meeting via the company website:  

http://www.varopakorn.com  and via SET news but there were no agenda proposals via both channels.

There were 8 topics to the Agenda of this Meeting.
 1. To consider and approve the report of the 40th Annual General Meeting of Shareholder 2018, held on Friday 27th April 2018
 2. To acknowledge the Annual Report 2018, the Report of Company Board Directors and the Company Performance in 2018
 3. To consider the approval of the balance sheet and profit and loss statement audited by the external auditors as of 31st December 2018
 4. To consider payment of the dividend to theshareholders from the company performance during 1st January 2018 to 31st December 2018

Attachment 1
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 5. To select the directors in replacement of directors whom completed their terms
 6. To consider the appointment of the certified public accountants and their fee for year 2019
 7. To consider the approval of remuneration of the company’s directors and members of the audit committee
 8. To consider other matters (if any)

The Chairman addressed the Meeting with the following agenda:
Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2018 (No.40), held on Friday, 27th April 2018 

The Chairman presented the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.40) which was held on Friday, 
28th April 2017.  The report has been completed within 14 days after the Meeting and a copy has been sent to the Stock Exchange Market 
of Thailand within the required period as stated by law as well as announced in the company website: http://www.varopakorn.com. 
The Report has also been sent to the shareholders together with the letter of invitation to this meeting (as enclosed). The Committee  
acknowledged the Report and requested the attended shareholders to consider and approve accordingly.

 The Chairman has given the opportunity for those who wished to raise questions or make any corrections may do so.
 The meeting considered and resolved unanimously to approve the report with the vote of 87,808,169 voices amounted to 100% 

and disagreement vote 0 voice, amounted to 0% and none vote, amounted to 0% of those attended shareholders at the meeting.

Agenda 2 : To acknowledge the Annual Report and the Company Performance 2018
The Chairman requested the Managing Director to report the company performancein 2018, under the name of the Company 

Board Directors at this Shareholders General Meeting.
 The Managing Director reported that 2018 was another challenging year facing the fluctuation of the trading economy from the 

Republic of China and the US Trade War, the tension amongst the political situation in many countries, the fluctuating oil price and  
commodities, the tendency of higher interest rates including the affect from the US Articles 232 tax on imported steels and aluminums, 
causing higher risk factors on business operation.

 The high competitive in the Aluminum Industry especially in the Greater China was increasing because of the high imported tax 
of aluminum products from many countries, affecting the quantity and price sales in Asian region and Thailand, thus these affected the 
sales growth and business performance of the Company. 

 In 2018, the Company still concentrated on sales of roll product i.e. Fin Stock and Pre-coated Fin Stock, Automotive Fin stock 
and increased the sales volume of Foil Productwith  the proportion of quantity equivalent to 93.53% of the total company sales and increased 
growth at 18.57% comparing to 2017. Whereas the proportion of quantity of Sheet Productin 2017 equivalent to 6.47% of the total 
company sales dropped from the previous year at 20.17% affected from the high competition especially the products from China.

 However, the company performance in 2018, showed sales revenue at 1,796.47 Million Baht, increased by 14.96% from year 
2017 which in line with the sales proportion and the extending international market both the aluminum product and the customers base 
especially in the area of Foil, Fin Stock and Pre-Coated Fin Stock which the growing percentage comparing of the previous year at 306.64% 
whereas cost of sales per sales slightly increased from 93.65% to 95.29%, value at 1,711.87 MB.The main reason came from the higher 
cost of the Energy and the variety of product which differentiated from the previous year thus giving the higher selling and administrative 
expenses from 72.04 MB to 84.80 MB according to the growth of business.The financial expenses increased from 13.05 MB to 20.82 MB 
caused by the loan and higher interest rate after other income at 4.21 MB and gaining profit from Commodity Swap Agreement in order to 
prevent the risks from Aluminum prices fluctuation by 44.44 MB and the loss from exchange rate by 0.08 MB Thus, the company received 
net profit after tax at 27.59 MB equivalent to 1.54% or 0.28 Baht per par thus receiving profit before interest and tax plus cost of amortized 
depreciation (EBITDA) equivalent to 8.18% of the profit which increased from 2017 at 7.67%

 By the end of 2018, the company total assets at 1,886.42 MB has been decreased by 5.08 MB. The company current assets 
increased from 996.37 MB to 1,035.68 MB, mostly in the inventory list from 653.06 MB to 682.87 MB in order to align with the extension of 
the business. The account receivables slightly decreased from 311.38 MB to 296.37 MB reflected from the slowdown of the sales in the 
last quarter of 2018.  The permanent assets slightly decreased by 28.47 MB because of the investment of new machinery. Other current 
assets increased at 52.99 MB mainly from taxes returned from exports. Non-current assets decreased to 22.87 MB. Total liabilities decreased 
by 12.69 MBto 809.23 MB. Current liabilities decreased to 772.79 MB mainly loan in trustee balance sheet and short-term loan for raw 
material procurement. The long term liabilities and the due debts within one year decreased from 44.8 MB to 16.72 MB. The provision for 
fixed employee benefits slightly increased to 29.25 MB whereas the shareholders’ equity increased from 1,069.58 MB in the year 2017 to 
1,077.19 MB with the unappropriated retained earnings increased from 145.6 MB to 153.28 MB due to the profit of the previous year.

 The overall financial balance sheet of the Company were in good terms with slightly increased on available liquidity from 1.29% 
to 1.35%and the debt to equity ratio of the shareholders slightly decreased from 0.77% to 0.75%. Profitability rate were also shown in 
positive numbers with profit margins at 1.50%.  The return on equity and assets at 2.57% and 1.46% respectively. In 2018, the Company 
cash flow was taken into management activities at 61.18 MB. Net money used for investment at 52.57 MB.  Cash used in activities to raise 
money at 9.79 MB.  Net cash for the period decreased by 1.19 MB.  The average debt collection at 61 days decreased from 71 days and 
the duration of paid up debt increased to 141 days from 147 days.

 For the Save Energy Project and the Environmental Conservation Project such as the demonstration project on High Efficiency 
Melting Furnaces in the Aluminum Industry by the Division of the Industrial Factory and the New Energy and Industrial Technology  
Development Organization of Japan (NEDO) in order to support the use of energy with more efficiency and protect the environment in  
using the Melting Furnaces in the aluminum industry with efficiency. The Company has participating in the project and using the company 
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factory as project venue, the Company managed to reduce the use of energy and reduce the release of carbon dioxide by 30% according 
to the target.  Apart from this, the Company has also participated in the project on supporting materials for energy saving by the Department 
of Alternative Energy Development and Energy Conservation to reduce the use of energy and protect the environment with starting fund 
base on 20% of the actual investment cost but not more than the average set up price which helps save up the energy and reduce  
environmental impact and having a return period according to the goal.  In 2018, the Company has also participated in the developing 
project and using the automatic system in order to give the best efficiency in the compressed air system with investment fund of 6 MB with 
payback period approximately 2 years of which receiving supportive fund at 20% of the total investment not over the average set up price, 
expecting the project completed in June 2019.

 The Company received the fund support from the Board of Investment and the approval on investment promotion and received 
the tax benefits from the Board of Investment according to the Investment Promotion Act 1977 by Promotion Certificate no.  
61-0139-1-00-1-0 dated 6th February 2018 for the productivity on Aluminum Sheet and Aluminum Roll Product code 2.5 on business of 
rolling, pulling, casting or smashing non-ferrous metal with production capacity 16,000 tons annually with the receiving on tax exemption 
from Corporate Income Tax of Net Profit from business operation that received the promotion funding over 100% of the investment fund 
(258 MB) not including the cost of land and working capital within 3 years from the day of receivable income from the business operation 
and receiving the tax exemption on Customs Duty on Import of Equipment or Machinery for productivity within one year since the first day 
of the import handling commencement.

 In 2018 the Company managed to continue the increase of growth performance effectively in order to be among the best cold 
rolled aluminum production in Thailand and moving forward as leading company in the Asian region with proactive marketing strategy and 
continuing marketing development, emphasizing on the best quality of the production, improve the managerial skills with efficiency thus 
proven client satisfaction and the growing success of Foil and Fin Stock market in the international level. Apart from this, the Company  
increase the business partners in international marketing extension i.e. Asia, Oceania and Europe by signing business partnership with 
Mitsubishi Group which helping the product development and improving the managerial skills continuously.

 With the high growth, the Company put high production capacity up to 75% in 2018 and plan forward to improve the production 
capacity to 90% in 2019. The previous year the Company increase the production line on Fin Coating and Separator for air-conditioning 
market and the preparation for the growth of roll fin stock and aluminum fin stock including the extension of foil market by adding one  
Rolling Mill Machine, expecting the completion by half year end in 2019.  

 In 2019, sales on pre-coated aluminum sheet and aluminum foil were expected to be high by the demand from international  
client with continuity.  Though with high competitive of the cost in the market, the Company put plan not only on marketing extension but 
controlling on cost management in production, transportation, finance and raw materials in order to maintain the competitive status and 
flexibility marketing strategy.  

 Lastly, the Company Board Directors and all employees wished to confirm that we have been operating our business with good 
corporate governance, with loyalty, transparency, with integrity and ethics in order to develop the ability, efficiency and sustainable growth 
by putting good governance management policy and communicate to all in order to follow through within our organization, especially the 
anti-corruption policy according to the government policy as well as in private sector.

 The Company Board Committee, the Management and the employees of the Varopakorn Company have been operating the 
company withour best ability and with fully contribution to develop the company with the understanding and fully support from the  
Company Shareholders, our customers, our business partners and other related business sectors which have been the important driving 
forces for the company operation amongst the high competitors in the market in order to move the Company forward with strong and  
sustainable future.

 The Chairman informed other details which shown on the Annual Report year 2018 with the URL/QR Code which have been  
arranged to be delivered to all shareholders together with the invitation letter (attachment 2).  The Annual Report have also been handed 
out during the registration. The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions or given any comments but there 
were nonequestions raised, therefore it has been understood that the Meeting acknowledged the Report of the Managing Director and the 
Company Performancefor the year 2018.

 
Agenda 3 :  To consider the approval of the balance sheet and profit and loss statement as of 31st December 2018

The Chairman reported the Meeting on the Balance Sheet of 2018 as following:
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Balance Sheet and Comparative Profit/Loss Statement (partly) 2018 2017 Unit

Total Assets 1,886.42 1,891.50 M. BHT

Total Liabilities 809.23 821.92 M. BHT

Total Revenues 1,845.12 1,579.40 M. BHT

Total Cost 1,796.75 1,562.29 M. BHT

Profit/Loss before financial expense and income tax 48.37 17.11 M. BHT

Financial Expenses -20.82 -13.05 M. BHT

Profit/Loss in the year 27.59 11.69 M. BHT

Earnings per share (Bht/share) 0.28 0.12 BHT 
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The Financial Statements, balance sheets and profit statements have been reviewed and audited by KhunSirirat Srichaorensup, 
certified public accountantno. 5419 from EY Office Limited. (Ernst and Young) which have been approved by the Committee and shown 
on the report of the balance sheet in the annual report of 2018 as URL/QR Code  which had been sent to the shareholders, together with 
the invitation letter to attend this meeting (attachment 2) and the Annual Report 2018 distributed upon the registration.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions, otherwise to consider the report of the Chairman.
 After the consideration, the meeting unanimously approved the balance sheet and profit of account as of 31st December 2018 

with the number of vote 87,808,169 as 100% and no disagreement of 0 voice as 0% and no vote of 0 voice as 0% of the total attended 
shareholders with no stakeholders.

Agenda 4 :  To consider payment of the dividend to shareholders from the operation during 1st December 2018 to 31st December 2018
The Chairman announced to the Meeting that the Company have had the policy to pay the dividend to the shareholder once a 

year no more than 60% of the operating profit which based on the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders according 
to the Public Company Limited Act and the rules and regulations of the Company which stated “prohibit to pay any other payment rather 
than profit”. The Board Directors considered that the Company gained the net operating profit based from the balance sheet dated 31st 

December 2018 at 27.59 MB and unappropriated retained earnings at 153.28 MB. Thus, the Company were able to pay the dividend and 
proposed to the shareholders at the Meeting for the approval of dividend payment of the operating profit and the unappropriated retained 
earnings dated 31st December 2018 to the shareholders of 99,902,123 shares at 0.170 Baht per share at dividend payout ratio to profit by 
60,70% equivalent to 16,983,360.91 Baht by given to those who held the rights as record dated Friday, 3rd May 2019 and set the paid day 
of the dividend by 24th May 2018. The shareholders whom received the dividend required to pay the withholding tax at 10% of the dividend 
earnings thus the shareholders would receive the net dividend at 0.15 Baht per share.

 According to the Public Companies Act and the Regulations of the Company stated that Company required to reserve at least 
5% of the annual net profit deducted by accumulated loss(if any) until the reserve fund amounted to at least 10% of the Registered Capital.  
The Company have reserved the amount as stated. 

 

 

The Chairman requested the Meeting to consider and opened the opportunity for those who wished to raise questions or oppose 
but none raised the questions nor opposed.

 The Meeting considered and unanimously approved to pay the dividend according to the proposal with total vote of 87, 808,169 
voices as 100% and 0 vote on opposition as 0% and 0 non vote as 0% with no stakeholders at this Meeting.

Agenda 5 :  To select the directors in replacement of directors who completed their terms
The Chairman informed the meeting that according to the Public Companies Act and the company regulations stated at the  

Annual Shareholders Meeting required one/third of directors completed their terms. This year 4 directors completed their terms namely:  
1) Mr. SanchaiChaixanian, Chairman and CEO 2) Mrs. Songsiri Soontornwipat, Director/Chairman of Auditor Committee 3) Mr. Toshiaki  
Sasaki, Director 4) Mr. Chirawut Chaiyawat, Director.

 The Company have given the opportunity for the shareholders to propose the qualified candidates to be considered by the  
Committee and announced on the company website:https://www.varopakorn.com as well as through SET News but there were no candidate 
proposal.

 The four directors whom completed their terms, namely (1) Mr.Sanchai Chaixanien (2) Mrs.Songsiri Soontornwipat  
(3) Mr. Toshiaki Sasaki (4) Mr. Chirawut Chaiyawat attended this Meeting and have been proposed to return to the directorship of the 
Company for another term of which they have had the advantage on this matter, thus, in order to support the good governance policy on 
the consideration and transparency on the voting of this matter, the 3 directors indicated to leave the Meeting and requested to return all  
3 directors to the Meeting after this agenda.

 The Chairman of the Meeting stated that the profile of the 4 directors whom completed their terms at this Meeting have been sent 
together with the invitation letter to the Shareholders and have been shown on the screen at this Meeting as well. The requirement to fill the 
missing positions needed to be considered at this Meeting of which the Board Committee including the Stakeholders have discussed and 
considered their individual profile carefully including the consideration on their directorship, wide vision of leadership, held integrity with 
moral and ethics and with no bad record.  They exposed their comments deliberately according to related matters based on rules and 
regulations, equipped with basic standard and various expertise.The Board Committee, thus, agreed with the Audit Committee as  
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DIVIDEND PAYMENT DETAILS 2018 2017 Unit 

Net (Loss) Profit (BHT) 27,592,972.00 11,691,022.00 M. BHT

Net (Loss) Profit (BHT per share) 0.28 0.12 M. BHT

Dividend Payments per share (BHT) 0.17 0.20 M. BHT

Numbers of Share Paid (shares) 99,902,123.00 99,902,123.00 M. BHT

Total Dividend Payment (BHT) 16,983,360.91 19,980,424.60 M. BHT

Dividend to Net Profit Ratio (%) 60.71 166.66 BHT
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Nomination Committee of the Annual General Meeting of Shareholders for 2019 (No.41) to proposethe 4 directors namely  
1) Mr. Sanchai Chaixanien 2) Mrs. Songsiri Soontornwipat 3) Mr. Toshiaki Sasaki 4) Mr.Chirawut Chaiyawat to returnas Directors for  
another terms by the Meeting consideration and approval on individual respectively.

 The Chairman opened the opportunity for the shareholders to oppose or propose else.  None of the shareholders opposed nor 
proposed else.

 The Meeting considered and unanimously appointed Mr. Sanchai Chaixanien, Mrs. Songsiri Soontornwipat, Mr. Toshiaki Sasaki, 
Mr. Chirawut Chaiyawat returned to the position of Directors/Auditor Committee for another terms as proposed by the Board Committee 
with the attended shareholders vote excluding the stakeholders as following:

Before proceeding the Meeting, the Chairman invited Mr.Sanchai Chaixanien, Mrs. Songsiri Soontornwipat, Mr. Toshiaki Sasaki, 
and Mr.Chirawut Chaiyawat returned to the Meeting and the Chairman proceeded the Meeting.

Agenda 6 : To consider the appointment of the certified public accountants and their fee for year 2019
The Chairman informed the Meeting that in 2018, EY Office Limited. has been appointed as Auditor for the year 2019 and the 

Audit Committee have considered EY Office Limited to be the Auditor for the year 2019 because their high working standard, their expertise 
in accounting and their best practice apart from that in comparing the work volume they delivered and their reasonable fee were much  
competitive than other firm in the same quality thus the Audit Committee agreed to propose EY Office Limited as the Auditor for the year 
2019 and being 22nd year of service for the consideration of the Annual General Meeting of Shareholder for 2019 and appointing the fol-
lowing certified accountants and approval on the accounting service fee as following:  

 1. Miss Sirirat Sricharoensup, Certified Public Accountant no. 5419, signed on our account for 4 years since 2015 and / or
 2. Miss Supannee Triyanantakul, Certified Public Accountant no. 4498, signed on our account for 4 years since 2011 and / or
 3. Miss Siraporn Ouaanunkul, Certified Public Accountant no. 3844, never signed on our account
Thus, the three has been our auditor from EY Office Limited. for 8 years and they were not our shareholders or had none relationship 

within the company or the management or major shareholders with the fee as following:

The fee excluded other expenses such as transportation, accommodation which not exceed 120,000 baht as normal practice. 
Auditor Fee according to regulations of Board of Investment (if any). 

The meeting requested to consider this proposal after consideration.
 The Chairman opened the opportunity to ask, appose or propose or else.
 The Meeting considered and approved to appoint Miss Sirirat Sricharoensup and/or Miss Supannee Triyanantakul and/or Miss 

Siraporn Ouaanunkulas the company’s auditors for the year 2019 with remuneration as proposed with agreed vote at 87,815,871 voices as 
100% no oppose at 0 voteas 0% and no vote at 0 vote as 0% of those attended shareholders and no stakeholders at this Meeting.

Agenda 7 : To consider the approval of remuneration of the company’s directors and members of the audit committee.
The Chairman informed the Meeting that at the last 40th Shareholders Meeting on Friday, 27th April 2018, the Meeting approved the  

remuneration consisting of director’s meeting allowance of 5,000 baht per time and compensation rewards at 3% of the dividend amount. The  
remuneration of audit committee must not more than 500,000 baht per year including the meeting allowances. The Audit Committee as Committee 
on remuneration of the directorship proposed to the Meeting after consideration on the past result of the company performance thus agreed to  
propose to the Shareholders Meeting with the same standard as last year that the directors should receive the same meeting allowance at 5,000 baht 
per person per time and the compensation reward at 3% of the total dividend and pay to the audit committeenot more than 500,000 baht per year 
including meeting allowance. The Meeting considered based on the Company Performance and approved the rewards to the Directors as proposed 
by the Audit Committee as Committee on remuneration of directorship.

No. Names
Voting Numbers

Agreed Not Agreed None Vote

Voice % Voice % Voice %

1 Mr. Sanchai Chaixanian 86,688,258 98,72 0 0 1,119,911 1.28

2 Mrs. Songsiri Soontornwipat 87,815,871 100.00 0 0 0 0

3 Mr. Toshiaki Sasaki 67,743,474 77.14 0 0 20,072,397 22.86

4 Mr. Chirawut Jaiwattana 86,922,296 98.98 0 0 893,575 1.02

Auditor Fee for the Year 2019 2018 Increased

Annual Audit Fee 890,000 890,000 -

Revision by Quarter 1 - 3 600,000 600,000 -

Review Annual Fee - - -

Total Audit Fee 1,490,000 1,490,000 -
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The Chairman opened the opportunity to question, oppose or propose or else.
 After the Meeting considered.  It has been unanimously agreed to pay the compensation rewards to the Directors and Audit 

Committee according to the proposal with agreed vote at 87,815,871 voices as 100%, non- agreed vote at 0 voice as 0% and non-vote at 
0 voice as 0% of the attended Shareholders with the rights to vote excluding the stakeholders.

Agenda 8 : To consider other matters
No other matter nor questions raised, the Chairman closed the meeting at 15:05 hours.
 However, after the Chairman announced numbers of the attended shareholders and number of shares during the 5th Agenda, 

there were 3 shareholders attended the Meeting with numbers of shares at 7,702 thus the additional attended shareholders were counted 
from Agenda 5.2 onwards. Upon re-checking and auditing the number of shareholders and number of shares who held the rights for the 
voting in this Meeting, there were 3 shareholders whom each occupied 2 registration numbers thus make the additional attended  
shareholders totaling 47 persons at totaling 87,815,871 shares, amounted to 87.90% of the sold shares. Therefore, it has been recorded 
accordingly.

(Mr. Sanchai Chaixanien)
Chairman of the Board Director and Chief Executive Officer

Chairman of the Meeting

(Mrs. Soranee Deephanphongs)
Director/Secretary of the Board Director 
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Compensation

AGM Year 2018 AGM Year 2017

Meeting Allowance
(per time/per person)

Reward
 (Group)

Meeting Allowance
(per time/per person)

Reward
 (Group)

Increase / 
Decrease

• Director 5,000 3% of the dividend 5,000 3% of the dividend same

• Auditor Committee 500,000BHT plus meeting
allowance at 5,000 BHT per person

500,000BHT plus meeting
allowance at 5,000 BHT per person

same
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ช่ือ - ช่ือสกลุ : เรืออากาศโท (ร.ท.) กมลนัย ชัยเฉนียน
อาย ุ : 58 ปี      
เชือ้ชาต ิ- สญัชาต ิ : ไทย
ท่ีอยู ่ : 539/25 ไพร์มแมนชัน่ ถนนสขุมุวิท 31 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110     
วฒิุการศกึษา : - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัคอร์แนล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาโท Engineering in OR&IE มหาวิทยาลยัคอร์แนล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรีด้านวิศวเคมี มหาวิทยาลยันิวแฮมเชียร์ รัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา
การอบรม : - Director Certification Program (DCO) ปี 2546 
  - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
ต�าแหนง่ปัจจบุนั : - กรรมการ                  บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน)      ปี 2539 - ปัจจบุนั (23 ปี)
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน : - ผู้ชว่ยกรรมการ   บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ        ปี 2559 - ปัจจบุนั
   ผู้อ�านวยการใหญ่ผู้บริหารสงูสดุ สายบริหารทัว่ไป
  - กรรมการ    ASM International Limited ปี 2562 - ปัจจบุนั
  - กรรมการ    บจก. ไทยเบฟ มาร์เก็ตติง้ ปี 2562 - ปัจจบุนั                                                                         
  - กรรมการ    บจก. ซี.เอ.ไอ.  ปี 2562 - ปัจจบุนั
  - กรรมการบริหาร   บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง ปี 2561 - ปัจจบุนั
  - กรรมการ   บจก. สะไปซ์ ออฟ เอเซีย  ปี 2560 - ปัจจบุนั
  - กรรมการ    บจก. วนั แบงคอ็ก โฮลดิง้ส์  ปี 2560 - ปัจจบุนั
  - กรรมการ    บจก. สารพดัสรรพศลิป์ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) ปี 2559 - ปัจจบุนั 
  - รองกรรมการ   บจก. ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) ปี 2556 - ปัจจบุนั
   ผู้อ�านวยการใหญ่อาวโุส สายบริหารจดัการทรัพย์สนิ
  - รองประธานกรรมการ   บจก. เอเอสเอม็ แมนเนจเมนท์ ปัจจบุนั                                          
  - กรรมการ/   บจก. ทศภาค                              ปัจจบุนั
   รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2
  - กรรมการ    บจก. ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติง้, บจก. ไทยเบฟเวอเรจ ปัจจบุนั
          เทรนน่ิง, บจก. น�า้ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม),
      บจก. บางกอกอาร์ตเบียนนาเล ่แมนเนจเมนท์, บจก. วนั แบงคอ็ก ,  
      บจก. เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์, 
      บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล, บจก. เอน็.ซี.ซี. อิมเมจ,  
      บจก. เอน็.ซี.ซี. เอก็ซบิชิัน่ ออกาไนเซอร์, บจก. จีเอม็เอม็ แขนแนล โฮลดิง้,
      บจก. ไทยวดีวิศวกรรม, บจก.ยไูนเตด็ คอนสตรัคชัน่ แมตเิรียล*,  บจก.โลหการไทย*
การถือหุ้นในบริษัท : 724,111 หุ้น คดิเป็น 0.73% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด
ข้อพิพาททางกฏหมาย : ไมมี่
เข้าร่วมประชมุ : ประชมุคณะกรรมการบริษัท  4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  3  ครัง้
    
ช่ือ - ช่ือสกลุ : นายโยชินาโอะ  โตโยดะ  (Mr.Yoshinao Toyoda)
อาย ุ : 55 ปี
เชือ้ชาต ิ- สญัชาต ิ : ญ่ีปุ่ น
ท่ีอยู ่ : 1-9-37,Ekoda, Aoba-ku, Yokohama city,Kanagawa pref. 225-0005 Japan     
วฒิุการศกึษา : Keio University, Faculty of Business and Commerce       
การอบรม : ไมมี่
ต�าแหนง่ปัจจบุนั : - กรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) ปี 2563 - ปัจจบุนั (2 เดือน)
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน :   Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.*
    Recruit Co., Ltd. Sales dept. 1987  Apr
    Pacific Mortgage Co., Ltd. Sales dept. 1990  Apr
    Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. Sheet dept. 1992  Apr 
   General manager  Bangkok Rep office. 1996  Apr
    Sheet dept. 2001  Jan
   President   MALC-THAI CO., LTD.  2007  Oct 
   General manager,  Heat Exchanger Dept, 2012 July 
   President  MALC-THAI CO., LTD. 2015 Apr  
   General manager,  Thai business dept. CO., LTD. 2017 Apr  
   General manager, Sales dept. Sheet and Foil div. 2018 Jan  
การถือหุ้นในบริษัท : ไมมี่  
ข้อพิพาททางกฏหมาย : ไมมี่
เข้าร่วมประชมุ : ประชมุคณะกรรมการบริษัท  4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้ (นบัรวมการเข้าประชมุของนายคาทาชิ ยาตาเบ้ ท่ีลาออก)
  ประชมุ Pre Board Meeting 4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้ (นบัรวมการเข้าประชมุของนายคาทาชิ ยาตาเบ้ ท่ีลาออก)

ท่ีอยู ่ : 1-9-37,Ekoda, Aoba-ku, Yokohama city,Kanagawa pref. 225-0005 Japan     
วฒิุการศกึษา : Keio University, Faculty of Business and Commerce       

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3
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ช่ือ - ช่ือสกลุ : นายมาโมรุ  คูโบต้า
อาย ุ : 71 ปี
เชือ้ชาต ิ- สญัชาต ิ : ญ่ีปุ่ น - ไทย 
ท่ีอยู ่ : 403 ซ.นิตกิารณ์ ถ.นางลิน้จ่ี แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
วฒิุการศกึษา : ปริญญาตรี ด้านนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น
การอบรม : ไมมี่
ต�าแหนง่ปัจจบุนั : กรรมการ   บมจ.วโรปกรณ์ ปี 2538 - ปัจจบุนั (25 ปี)
  กรรมการตรวจสอบ   บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน)   ปี 2538 - ปัจจบุนั (25 ปี) 
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน : ไมมี่
การถือหุ้นในบริษัท : 333,005 หุ้น คดิเป็น 0.33% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด
ข้อพิพาททางกฏหมาย : ไมมี่
เข้าร่วมประชมุ : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้
  - ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 4 ครัง้

ช่ือ - ช่ือสกลุ : นายปติพงศ์  พิศาลบุตร
อาย ุ : 55 ปี
เชือ้ชาต ิ- สญัชาต ิ : ไทย
ท่ีอยู ่ : 200/9 ซอยพฒันสนิ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วฒิุการศกึษา : - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ University of Hartford สหรัฐอเมริกา
การอบรม : - Successful Formulation & Execution of Strategy
   Director Certification Program
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
   การบริหารการจดัการด้านความมัง่คงขัน้สงู
   การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์
ต�าแหนง่ปัจจบุนั : - กรรมการอิสระ    บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) ปี 2562 - ปัจจบุนั (8 เดือน)
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน : บริษัท นวกิจประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
  - ประธานคณะกรรมการบริหาร  ปี 2557  - ปัจจบุนั
  - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ปี 2557  - ปัจจบุนั
  - กรรมการผู้อ�านวยการ  ปี 2551  - ปัจจบุนั                                                                                                                               
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                      ปี 2550  - ปัจจบุนั                                                   
  - กรรมการ                                                                                            ปี 2545  - ปัจจบุนั                                                   
  - กรรมการลงทนุ                                                                                                ปี 2551  - 2557                                        
  - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย               ปี 2561 – ปัจจบุนั           
   กรรมการก�าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา
  - กรรมการ    บจก. ไทยอินชวัเรอส์ดาต้าเนท          ปี 2560 - ปัจจบุนัปี                                                                                             
  - กรรมการ    สมาคมประกนัวินาศภยั                                    2553 – ปัจจบุนั                                                                              
  - กรรมการ    บจก. ธนพิศาล                                         ปี 2550 - ปัจจบุนั                                                                                   
  - กรรมการ    บจก. ประไพและบตุร                ปี 2540 - ปัจจบุนั                                                                                                    
  - กรรมการ    บจก. รังสติร่วมพฒันา                                 ปี 2536 - ปัจจบุนั                                                                                  
  - กรรมการ    บจก. ธนสารสมบตั ิ(ไทย)                        ปี 2533 - ปัจจบุนั                                                                                      
  - กรรมการ    บจก. ธ�ารงทรัพย์, บจก. ธนนนทรี, ปี 2530 - ปัจจบุนั                                                                        
                                           บจก. ดนรัตน์,  บจก. บ้านอโยธยา, บจก. อาควา โฟลว์ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไมมี่
ช้อพิพาททางกฏหมาย : ไมมี่        
เข้าร่วมประชมุ : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 
   (นบัรวมการเข้าประชมุของนายสจิุนต์ หวัง่หลี ท่ีลาออก)

* (ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ
(ดรูายการระหวา่งกนั ในรายงานประจ�าปี หน้า 21 ประกอบ)
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นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอสิระ หมายถงึ บคุคลทีค่ณุสมบตัคิรบถวนและมคีวามเปนอสิระสอดคลองกบัหลกัเกณฑของคณะกรรมการกำกบัตลาด
ทนุ กลาวคอื

1. ถอืหนุไมเกนิรอยละ 1 ของจำนวนหนุทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม หรอื นติบิคุคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง ทัง้นี ้นบัรวมหนุทีถ่อืโดยผเูกีย่วของดวย ไดแก คสูมรส บตุรทีย่งัไมบรรลนุติภิาวะ

2. ไมเปนหรอืเคยเปนกรรมการทีม่สีวนรวมในการบรหิารงาน ลกูจาง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาซึง่ไดรบัเงนิเดอืนประจำ หรอืผมูี
อำนาจควบคมุของบรษิทัฯ บริษทัใหญ บริษทัยอย บรษิทัรวม บรษิทัยอยลำดบัเดยีวกนั ผถูอืหนุรายใหญ หรอืของผมูอีำนาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ เวนแตไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3. ไมมคีวามสมัพนัธทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีน ในลกัษณะทีเ่ปนบดิามารดา คสูมรส พีน่อง บตุร รวมทัง้คสูมรส
ของบตุร ของผบูริหาร ผถูอืหนุรายใหญ ผมูอีำนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรบัการเสนอชือ่เปนผบูรหิาร หรอื ผมูอีำนาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย

4. ไมมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผถูอืหนุรายใหญ หรอืผมูอีำนาจควบคมุ
ของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเปนการขดัขวางการใชวจิารณญาณอยางอสิระ รวมทัง้ไมเปน หรอืเคยเปนผถูอืหนุทีม่นียั หรอื
ผมูอีำนาจควบคมุของผทูีม่คีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับริษทัฯ บรษิทัใหญ บรษัิทยอย บรษิทัรวม ผถูอืหนุรายใหญ หรอืผมูี
อำนาจควบคมุของบรษิทัฯ เวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ความสมัพนัธทางธรุกจิตามขางตน รวมถงึการทำรายการทางการคาทีก่ระทำเปนปกต ิเพือ่ประกอบกจิการ การเชาหรอืให
เชาอสงัหารมิทรพัย รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยหรอืบรกิาร หรอืการให หรอืรบัความชวยเหลอืทางการเงนิ ดวยการรบัหรอืให
กยูมื ค้ำประกนั การใหสนิทรพัยเปนหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณอืน่ทำนองเดยีวกนั ซึง่เปนผลใหบรษิทัฯ หรอืสัญญา
มภีาระหนีท้ีต่องชำระตออกีฝายหนึง่ ตัง้แตรอยละ 3 ของสนิทรพัยทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอื ตัง้แต 20 ลานบาทขึน้
ไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทัง้นีก้ารคำนวณภาระหนีด้งักลาวใหเปนไปตามวธิกีารคำนวณมลูคาของรายการทีเ่กีย่วโยง
กนั ตามประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ วาดวยหลกัเกณฑในการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลม และใหนบัรวม
ภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ ในระหวาง 1 ปกอนวนัทีม่คีวามสมัพนัธทางธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั

5. ไมเปนหรอืเคยเปนผสูอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผถูอืหนุรายใหญ หรอืผมูอีำนาจควบคมุของ
บรษิทัฯ และไมเปนผถูอืหนุทีม่นียั ผมูอีำนาจควบคมุ หรอืหนุสวนของสำนกังานสอบบญัช ีซึ่งมผีสูอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทั
ยอย บริษทัรวม ผถูอืหนุรายใหญ หรอืผมูอีำนาจควบคมุของบริษทัฯ สงักดัอย ูเวนแตจะไดพนจากการมลีกัษณะดงักลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรอืเคยเปนผใูหบริการทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบริการเปนทีป่รึกษากฎหมายหรอืท่ีปรึกษาทางการเงนิ ซึง่
ไดรบัคาบรกิารเกนิกวาสองลานบาทตอปจาก บรษิทัฯ บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม ผถูอืหนุรายใหญ หรอืผมูอีำนาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ และไมเปนผถูอืหนุทีม่นียั ผมูอีำนาจควบคมุ หรอืหนุสวนของผใูหบริการทางวชิาชพีนัน้ดวย เวนแตจะได
พนจากการมลีกัษณะดงักลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกีย่วของกบัผถูอืหนุรายใหญของบรษิัทฯ

8. ไมประกอบกจิการทีม่สีภาพอยางเดยีวกนัและเปนการแขงขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบริษทัยอย หรอืไมเปนหนุสวน
ทีม่นียัในหางหนุสวน หรอืเปนกรรมการทีม่สีวนรวมบรหิารงาน ลกูจาง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำหรอืถือหนุ
เกนิรอยละ 1 ของจำนวนหนุทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยางเดยีวกนัและเปนการ
แขงขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบริษทัยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลงัไดรบัการแตงตัง้ใหเปนกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเปนไปตามขอ 1 ถงึ 9  แลว กรรมการอสิระอาจไดรบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ใหตดัสนิใจในการดำเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ บรษิทัยอย บรษิทัรวม บรษิทัยอยลำดบัเดยีวกนั หรอื นติบิคุคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะได (collective decision) ได

Conference16 forPress.pmd 28/3/2560, 16:1325
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23หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4

อากรแสตมป์
Duty Stamp 20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A. (SIMPLE FORM) 

                    เขียนที่…………………………………..……………………................
        Written at 

         วันที่……….....….…เดือน….....………..…….....………..พ.ศ………..…...……......
       Date              Month                                   Year
(1)     ข้าพเจ้า…………………………………….………………………………………........ สญัชาต…ิ………..…………..……..…..…….…......................................................
 I/We       Nationality

อยูบ่า้นเลขที…่…..……….……….……ถนน……………..……….......................……………….ตำาบล/แขวง……....………………………………....................................
Address                         Road                 Sub-District                                 
อำาเภอ/เขต……………………………..จังหวัด……………...………………….…........................รหัสไปรษณีย์…………..…..………......................................................
District           Province                  Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วโรปกรณ์ จำากัด (มหาชน)
being a shareholder of Varopakorn Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม...…………………..……หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง  ดังนี้
holding the total amount of                           shares. and have the rights to vote equal to                   votes, as follows:

หุ้นสามัญ...........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
ordinary share                                        shares. and have the right to vote equal to                     votes.
หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง
preference share                                    shares. and have the right to vote equal to                     votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint 
    1) ชื่อ.........…………………………………………….…อายุ………..…...ปี    อยู่บ้านเลขที่.......……..…..…….ถนน..............................
            Name                                age             years, Residing at No.                 Road

ตำาบล/แขวง…………..…..……อำาเภอ/เขต………...….………..…....จังหวัด……………….……..….รหัสไปรษณีย์…….…..…หรือ
            Sub-District                      District                                Province                         Post Code                or
    2) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  อายุ 86 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำาบลปากน้ำา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือ

Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee, age 86 years address No.8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270. or
    3) นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ อายุ 66 ปี 403/5 ซอยนิติการณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Mrs.Sorranee Deephanphongs,  Chairman of the Board, age 66 years address No. 403/5 Soi.Nitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120.

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจา้เพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2563 ครัง้ที ่42 ใน
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำากัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 No. 42 to be held on  

Monday 22
nd

 June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or at 
any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำา
เองทุกประการ

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for mistaken vote.

โปรดทำาเครื่องหมาย  ü ในช่อง      หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

ลงช่ือ .......................................................... ผู้มอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Grantor
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy

หมายเหตุ / Remarks:
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก 
การลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must appoint only proxy to attend the meeting and vote and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4

อากรแสตมป์
Duty Stamp 20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY Form B. (SPECIFIC DETAILS FORM)

เขียนที่…………………………………..……………………................
        Written at 

วันที่……….....….…เดือน….....………..…….....………..พ.ศ………..…...……......
       Date              Month                                   Year
(1)     ข้าพเจ้า…………………………………….………………………………………........ สญัชาต…ิ………..…………..……..…..…….…......................................................
 I/We       Nationality

อยูบ่า้นเลขที…่…..……….……….……ถนน……………..……….......................……………….ตำาบล/แขวง……....………………………………....................................
Address                         Road                 Sub-District                                 
อำาเภอ/เขต……………………………..จังหวัด……………...………………….…........................รหัสไปรษณีย์…………..…..………......................................................
District           Province                  Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วโรปกรณ์ จำากัด (มหาชน)
being a shareholder of Varopakorn Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้นรวม...…………………..……หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง  ดังนี้
holding the total amount of                           shares. and have the rights to vote equal to                   votes, as follows:

หุ้นสามัญ...........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
ordinary share                                        shares. and have the right to vote equal to                     votes.
หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง
preference share                                    shares. and have the right to vote equal to                     votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint 
     1) ชื่อ.........…………………………………………….…อายุ………..…...ปี    อยู่บ้านเลขที่.......……..…..…….ถนน..............................
            Name                                age             years, Residing at No.                 Road

ตำาบล/แขวง…………..…..……อำาเภอ/เขต………...….………..…....จังหวัด……………….……..….รหัสไปรษณีย์…….…..…หรือ
            Sub-District                      District                                Province                         Post Code                or

     2) นางทรงศิริ  สุนทรวิภาต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำาบลปากน้ำา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee, age 86 years address No. 8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270.

     3) นางสรณีย์  ดีพันธุ์พงษ์ประธานกรรมการ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 403/5 ซอยนิติการณ์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  Mrs.Sorranee Deephanphongs, Chairman of the Board,  age 66 years address No. 403/5 SoiNitikan, Nanglinchee Road, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 

10120.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563  

ครัง้ที ่42 ในวนัจนัทรท์ี ่22 มถุินายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บรษิทั วโรปกรณ ์จำากดั (มหาชน) เลขที ่181 ซอยอมร ถนนนางลิน้จี ่แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 

10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholdersfor the Year 2020 No.42 to be 

held on Monday 22
nd

 June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

    (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 (ครั้งที่ 41) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 

Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No.41) held on Friday 26 April 2019.

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

     Approve Disapprove Abstain

โปรดทำาเครื่องหมาย  ü ในช่อง      หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เพียงช่องเดียว

23



25หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจำาปี และผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562 

Agenda No.2 To consider the Company’s annual report and operation performance for the year 2019.

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำาไรขาดทุน ประจำาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No.3 To consider the approval of financial statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December 2019.

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4  พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงาน ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

Agenda No.4 To consider Omitted dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2019.

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve  Disapprove Abstain

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 

Agenda No.5 To consider the appointment of Directors in replacement of Directors who completed their term. 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

         The appointment of all directors

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve  Disapprove  Abstain

     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

    The appointment of only certain directors

    1. นายมาโมรุ คูโบต้า (กรรมการตรวจสอบ)

     Mr.Mamoru Kubota (Audit Committee)

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

             Approve Disapprove Abstain

    2. ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน (กรรมการ)

     Flg.Off.Kamolnai Chaixenien,  (Director)

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

             Approve Disapprove  Abstain

    3. นายโยชินาโอะ  โตโยดะ (กรรมการ)

     Mr.Yoshinao Toyada, (Director) 

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

            Approve  Disapprove Abstain

    4. นายปิติพงศ์  พิศาลบุตร (กรรมการอิสระ)

     Mr.Pitiphong Pisarnbutra, (Independent Director)

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve Disapprove Abstain
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26 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลงช่ือ .......................................................... ผู้มอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Grantor
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2563

Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2020.

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

Agenda No.7 To consider the approval of remuneration for the Board’s Directors and the Audit Committee

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 Other matters (if any)

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

   (A) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ปน็ไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะน้ี ให้ถอืวา่การลงคะแนนเสยีงน้ันไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ปน็การลงคะแนนเสยีง

ของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the 

shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือ

จากเรือ่งท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตาม

ที่เห็นสมควร

 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.

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำา

เองทุกประการ

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for mistaken vote.
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หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถอืหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเปน็ผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจำานวนหุ้นให้ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่ 

 แยกการลงคะแนนเสียงได้

 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 many proxies for  

 splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำานวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

 The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and shall not grant only a portion of the shares less than those  

 specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

 In case there is any agenda to be considered other than those Specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy form.

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ตามรายชื่อข้างท้ายนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 แทนผู้ถือหุ้น

 The shareholder may appoint anyone of the followings as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder’s behalf.

 (1) นางทรงศิริ สุนทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

  Mrs.Songsiri Soontornwipat Director / Chairman of the Audit Committee or

 (2) นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์ ประธานคณะกรรมการ                

  Mrs.Sorranee Deephanphongs Chairman of the Board  

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
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ใบประจำาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท  วโรปกรณ์ จำากัด (มหาชน)

 The appointment of proxy by the shareholder of   Varopakorn Public Company Limited.

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 คร้ังท่ี 42 ในวันจันทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำากัด (มหาชน) เลขท่ี 181 ซอยอมร  

ถนนนางล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 No.42 to be held on Monday 22
nd

 June 2020 at 14.00 hours in Varopakorn Public Company 

Limited, 181 Soi Amorn, Nanglinchee Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

 วาระที่.......................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................

Agenda.....................................Re : .........................................................................................................................................................................................

  ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

    เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

    Approve Disapprove Abstain

 วาระที่.......................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................

 Agenda.....................................Re : ......................................................................................................................................................................................... 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

      (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

     Approve Disapprove Abstain

 วาระที่.......................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................

Agenda.....................................Re : .........................................................................................................................................................................................

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

      (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

         Approve Disapprove  Abstain

 วาระที่.......................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................

 Agenda.....................................Re : .........................................................................................................................................................................................

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

      (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

       Approve Disapprove Abstain

 วาระที่.......................................เรื่อง..........................................................................................................................................................................................

Agenda.....................................Re : .........................................................................................................................................................................................

 ชื่อกรรมการ......................................................................................................................

  Name of Director............................................................................................................. 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

        Approve Disapprove Abstain

 ชื่อกรรมการ......................................................................................................................

  Name of Director............................................................................................................. 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

        Approve Disapprove Abstain

 ชื่อกรรมการ......................................................................................................................

  Name of Director............................................................................................................. 

     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

       Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
To consider and appoint directors (continued)
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29หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนงัสือเชญิประชมุสามญัผถูอืหนุ

สิ่งที่สงมาดวย 5

หลกัเกณฑ การมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน การแสดงเอกสารเขารวมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผถูอืหนุ

ในกรณทีีท่านผถูอืหนุไมสามารถเขารวมประชมุผถูอืหนุไดดวยตนเอง โดยมคีวามประสงคจะมอบฉนัทะใหบคุคลอืน่เขารวมประชมุและ
ออกเสยีงในการประชมุแทน โปรดเลอืกใช หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดตามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา กระทรวงพาณชิย ไดกำหนดไว เพยีง
แบบเดยีว ในจำนวน 2 แบบ คอื

1.  แบบ ก.     (แบบทัว่ไป)
2.  แบบ ข.     (แบบทีก่ำหนดรายการตาง ๆ  ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั)

ตามทีไ่ดแนบมาพรอมหนงัสอืเชญิประชมุครัง้นีด้วยแลว
ทานผถูอืหนุสามารถเลอืกมอบฉนัทะใหบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่บรรลนุติภิาวะตามความประสงคของผถูอืหนุ โดยกรอกรายละเอยีดของ

บคุคลดงักลาวตามทีร่ะบไุวในหนงัสอืมอบฉันทะพรอมลงลายมอืชือ่   ปดอากรแสตมป 20 บาท และขดีฆาอากรตามทีก่ฎหมายกำหนดใหถกูตอง
ครบถวน  แลวสงคนืหนงัสอืมอบฉันทะดงักลาวมายงัเลขานกุารคณะกรรมการของบรษิทั กอนวนัประชมุผถูอืหนุ หรอืมอบใหแกประธานในทีป่ระชมุ
หรอืบคุคลทีไ่ดรบัมอบหมายจากประธานฯ กอนเวลาเริม่การประชมุดวย

ผถูอืหนุหรอืผรูบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสารหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุไดตัง้แตเวลา 13.00 น.
เปนตนไป (สถานทีจ่ดัประชมุตามแผนทีส่งัเขปทีไ่ดแนบมาพรอมนี)้

การออกเสยีงลงคะแนนตามขอบงัคบัของบรษิทักำหนดใหผถูอืหนุมคีะแนนเสยีงเทากบัจำนวนหนุทีต่นถอือย ูโดยถอืหนุหนึง่มหีนึง่เสยีง

เอกสารหลกัฐานแสดงความเปนผถูอืหนุหรอืผแูทนของผถูอืหนุทีม่สีทิธเิขารวมประชมุ
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เรือ่ง ขอพงึปฏิบตัสิำหรบัการจดัประชมุผถูอืหนุของบรษิทัจดทะเบยีนลง

วนัที ่19 กมุภาพนัธ 2542 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหบรษิทัจดทะเบยีนถอืเปนแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีซึง่จะเปนการสรางความเชือ่มัน่ใหเกดิขึน้แกผถูอื
หนุ ผลูงทนุ และผทูีเ่กีย่วของกบัทกุฝาย และเพือ่ใหการประชมุผถูอืหนุบรษิทัจดทะเบยีนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชน
ตอผถูอืหนุ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรกำหนดใหมกีารตรวจสอบเอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเปนผถูอืหนุ หรอืผแูทนของผถูอืหนุทีม่สีทิธเิขารวมประชมุ
เพือ่ใหผถูอืหนุยดึถอืปฏบิตัติอไป โดย

ผเูขารวมประชมุจะตองแสดงเอกสารดงัตอไปนีก้อนเขารวมประชมุ (แลวแตกรณ)ี ดงันี้
1. ผถูอืหนุทีเ่ปนบคุคลธรรมดา

1.1 กรณผีถูอืหนุเขารวมประชมุดวยตนเอง  ใหแสดงเอกสารทีส่วนราชการออกใหซึง่ปรากฏรปูถายของผถูอืหนุและยงัไมหมดอายุ
เชน บตัรประจำตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง และกรณมีกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ ใหยืน่หลกัฐานประกอบดวย

1.2 กรณผีถูอืหนุมอบฉนัทะใหผรูบัมอบฉนัทะเขารวมประชมุ  ใหแสดงเอกสารดงันี้
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอมหนงัสอืเชญิประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ไดกรอกขอความถกูตองพรอมลง

ลายมอืชือ่ผมูอบฉันทะและผรูบัมอบฉนัทะครบถวน
(ข) สำเนาภาพถายเอกสารทีส่วนราชการออกใหของผถูอืหนุโดยมรีายละเอยีดตามขอ 1.1 ขางตน และผมูอบฉนัทะไดลงลาย

มอืชือ่รบัรองสำเนาถกูตอง
(ค) เอกสารทีส่วนราชการออกใหของผรูบัมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ 1.1 ขางตน

2. ผถูอืหนุทีเ่ปนนติบิคุคล
2.1 กรณผีแูทน (กรรมการ) ของผถูอืหนุเขาประชมุดวยตนเอง  ใหแสดงเอกสาร ดงันี้

(ก) เอกสารทีส่วนราชการออกใหของผแูทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ 1.1 ขางตน
(ข) สำเนาภาพถายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผถูอืหนุ ซึง่รบัรองสำเนาถกูตองโดยผแูทนนติบิคุคล และมขีอ

ความแสดงใหเหน็วาผแูทนซึง่เปนผเูขารวมประชมุมอีำนาจกระทำการแทนนติบิคุคลซึง่เปนผถูอืหนุ
2.2 กรณผีถูอืหนุมอบฉนัทะใหผรูบัมอบฉนัทะเขารวมประชมุ  ใหแสดงเอกสาร ดงันี้

(ก) หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอมหนงัสอืเชญิประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่กรอกขอความถกูตองพรอมลงลาย
มอืชือ่ผมูอบฉนัทะและผรูบัมอบฉนัทะครบถวน

(ข) สำเนาภาพถายหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผถูอืหนุซึง่รบัรองสำเนาถกูตองโดยผแูทนนติบิคุคล (กรรมการ) และ
มขีอความแสดงใหเหน็วาผแูทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีำนาจกระทำการแทนนติบิคุคลซึง่เปนผถูอืหนุ

(ค) เอกสารทีส่วนราชการออกใหของผรูบัมอบฉนัทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ 1.1 ขางตน
3. ผถูอืหนุซึง่มไิดมสีญัชาตไิทยหรอืเปนนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตางประเทศ

ใหนำความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบงัคบัโดยอนโุลมกบัผถูอืหนุหรอืผเูขารวมประชมุซึง่มไิดมสีญัชาตไิทย หรอืซึง่เปนนติบิคุคล
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณ ีทัง้นี ้ภายใตบงัคบัดงัตอไปน้ี

(ก) หนงัสอืรบัรองการเปนนติิบคุคลนัน้อาจจะเปนเอกสารทีอ่อกโดยสวนราชการของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยหูรอืโดยเจา
หนาทีข่องนติบิคุคลนัน้กไ็ด ทัง้นี ้จะตองมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่นิตบิคุคล ผมูอีำนาจลงลายมอืชือ่ผกูพนันติบิคุคลและ
เงือ่นไขหรอืขอจำกดัอำนาจในการลงลายมอืชือ่ ทีต่ัง้สำนกังานใหญ

(ข) เอกสารทีม่ไิดมตีนฉบบัเปนภาษาองักฤษจะตองจัดทำคำแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอมดวย และใหผแูทนนติบิคุคลนัน้
รบัรองความถกูตองของคำแปล
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30 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนงัสือเชญิประชมุสามญัผถูอืหนุ

ขอบงัคบัทีเ่กีย่วกบัการประชมุผถูอืหนุ และการออกเสยีงลงคะแนน ของ บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

ขอ  16.  ใหทีป่ระชมุผถูอืหนุเลอืกต้ังกรรมการตามหลกัเกณฑและวธิกีารดงัตอไปน้ี
(1) ผถูอืหนุคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทากบัหนึง่หนุตอหนึง่เสยีง
(2) ผถูอืหนุแตละคนจะตองใชคะแนนเสยีงทีม่อียทูัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปนกรรมการกไ็ด  แต

จะแบงคะแนนเสยีงใหแกผใูดมากนอยเพยีงใดไมได
(3) บคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำดบัลงมาเปนผไูดรบัเลอืกตัง้เปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดรบัการเลอืกตัง้ในลำดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทากันเกนิจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึ
มหีรอืจะพงึเลอืกต้ังในครัง้นัน้ ใหผเูปนประธานเปนผอูอกเสยีงชีข้าด

ขอ  17.  ในการประชมุสามญัประจำปทกุครัง้ ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอตัรา ถาจำนวนกรรมการทีจ่ะแบงออกใหตรง
เปน 3 สวนไมได กใ็หออกจำนวนทีใ่กลทีส่ดุกบั 1 ใน 3

กรรมการทีจ่ะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที ่2 ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจบัสลากกนัวา   ผใูดจะออก สวนปหลงั ๆ  ตอ
ไปใหกรรมการทีอ่ยใูนตำแหนงนานทีส่ดุนัน้เปนผอูอกจากตำแหนง
                   กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระนีอ้าจไดรบัเลือกตัง้ใหมได

ขอ 21. ทีป่ระชมุผถูอืหนุอาจลงมตใิหกรรมการคนใดออกจากตำแหนง กอนถงึคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน
4 ของจำนวนผถูอืหนุซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีนุนบัรวมกนัไดไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนหนุทีถ่อืโดยผถูอืหนุทีม่าประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีง

ขอ 29.  ใหคณะกรรมการของบรษิทัตองประชมุอยางนอย 3 เดอืน ตอครัง้
ใหบรษิทัจายคาตอบแทนแกกรรมการอนัเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัหินาทีต่ามความจำเปนและสมควร ไดแก เงนิเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้

เลีย้ง โบนสั
การจายเงนิบำเหนจ็ใหแกกรรมการ เพือ่เปนการตอบแทนการปฏบิตังิาน ใหจายจากเงนิกำไร และใหเปนไปตามมตขิองทีป่ระชมุผถูอื

หนุซึง่มาประชมุและใหจายในคราวเดยีวกนักบัการจายเงนิปนผล

ขอ 33.  คณะกรรมการตองจดัใหมปีระชมุผถูอืหนุ เปนการประชมุสามญัประจำป ภายใน 4 เดอืน นบัแตวนัสิน้สดุของรอบปบญัชขีองบรษิทั
การประชมุผถูอืหนุคราวอืน่นอกจากทีก่ลาวมาแลวใหเรยีกวา การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะ เรยีกประชมุผถูอืหนุเปนการประชมุ

วสิามญั เมือ่ใดกไ็ดสดุแตจะเหน็สมควร หรอืผถูอืหนุรวมกนันบัจำนวนหนุไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจำนวนหนุทีจ่ำหนายไดทัง้หมด  หรอืผถูอืหนุ
ไมนอยกวา 25 คน ซึง่มหีนุนบัรวมกนัไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจำนวนหนุทีจ่ำหนายไดทัง้หมดจะเขาชือ่กันทำหนงัสอืขอใหคณะกรรมการเรยีก
ประชมุผถูอืหนุเปนการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดแตตองระบเุหตผุลในการทีข่อใหเรยีกประชมุไวใหชดัเจนในหนงัสอืดงักลาวดวย และคณะกรรมการ
ตองจดัใหมกีารประชมุผถูอืหนุภายใน 1 เดอืน นบัแตวนัไดรบัหนงัสอืจากผถูอืหนุ

ขอ 34.  ในการเรยีกประชมุผถูอืหนุใหคณะกรรมการจดัทำเปนหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และ
เรือ่งทีจ่ะเสนอตอทีป่ระชมุ พรอมดวยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบใุหชดัเจนวาเปนเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณาแลว
แตกรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลาว และจดัสงใหผถูอืหนุทราบไมนอยกวา 7 วนั กอนวนัประชมุ และโฆษณาคำบอกกลาว
นดัประชมุในหนงัสอืพมิพตดิตอกัน 3 วนั กอนวนัประชมุไมนอยกวา 3 วนั

สถานทีท่ีจ่ะใชเปนทีป่ระชมุ ไมจำเปนตองอยใูนทองทีอ่นัเปนทีต่ัง้ของสำนกังานใหญของบรษิทั หรอืจะเปนจงัหวดัอืน่ใดกไ็ดสดุแต
คณะกรรมการจะเหน็สมควร

ขอ 35.  ในการประชมุผถูอืหนุตองมีผถูอืหนุและผรูบัมอบฉันทะจากผถูอืหนุ (ถาม)ี มาประชมุไมนอยกวา 25 คน หรอืไมนอยกวากึง่
หนึง่ของจำนวนผถูอืหนุทัง้หมด และตองมหีนุนบัรวมกนัไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนุทีจ่ำหนายไดทัง้หมด จงึจะเปนองคประชมุ

ในกรณทีีป่รากฏวาการประชมุผถูอืหนุครัง้ใด เมือ่ลวงเวลานดัไปแลวถงึ 1 ชัว่โมง จำนวนผถูอืหนุซึง่มาเขารวมประชมุไมครบองคประชมุ
ตามทีก่ำหนดไว หากวาการประชมุผถูอืหนุไดเรยีกนดัเพราะผถูอืหนุรองขอการประชมุเปนอนัระงบัไป ถาการประชมุผถูอืหนุนัน้มใิชเปนการเรยีก
ประชมุเพราะผถูอืหนุรองขอใหนดัประชมุใหม และใหสงหนงัสอืนัดประชมุไปยงัผถูอืหนุไมนอยกวา 7 วนั กอนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี้
ไมบงัคบัวาจะตองครบองคประชมุ

ขอ 36. ในการประชมุผถูอืหนุ ผถูอืหนุอาจมอบฉนัทะใหบคุคลอืน่ซึง่บรรลนุติภิาวะเขาประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุกไ็ด
หนงัสอืมอบฉนัทะจะตองลงวนัทีแ่ละลายมอืชือ่ของผถูอืหนุทีม่อบฉนัทะและเปนไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนกำหนด

หนงัสอืมอบฉนัทะนี ้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการ หรอืผทูีป่ระธานกรรมการกำหนด ณ สถานทีป่ระชมุกอนผรูบัมอบฉนัทะเขา
ประชมุ
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หนงัสือเชญิประชมุสามญัผถูอืหนุ

ขอบงัคบัทีเ่กีย่วกบัการประชมุผถูอืหนุ และการออกเสยีงลงคะแนน ของ บรษิทั วโรปกรณ จำกดั (มหาชน)

ขอ  16.  ใหทีป่ระชมุผถูอืหนุเลอืกต้ังกรรมการตามหลกัเกณฑและวธิกีารดงัตอไปน้ี
(1) ผถูอืหนุคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทากบัหนึง่หนุตอหนึง่เสยีง
(2) ผถูอืหนุแตละคนจะตองใชคะแนนเสยีงทีม่อียทูัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปนกรรมการกไ็ด  แต

จะแบงคะแนนเสยีงใหแกผใูดมากนอยเพยีงใดไมได
(3) บคุคลซึง่ไดรบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำดบัลงมาเปนผไูดรบัเลอืกตัง้เปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดรบัการเลอืกตัง้ในลำดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทากันเกนิจำนวนกรรมการทีจ่ะพงึ
มหีรอืจะพงึเลอืกต้ังในครัง้นัน้ ใหผเูปนประธานเปนผอูอกเสยีงชีข้าด

ขอ  17.  ในการประชมุสามญัประจำปทกุครัง้ ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 เปนอตัรา ถาจำนวนกรรมการทีจ่ะแบงออกใหตรง
เปน 3 สวนไมได กใ็หออกจำนวนทีใ่กลทีส่ดุกบั 1 ใน 3

กรรมการทีจ่ะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที ่2 ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจบัสลากกนัวา   ผใูดจะออก สวนปหลงั ๆ  ตอ
ไปใหกรรมการทีอ่ยใูนตำแหนงนานทีส่ดุนัน้เปนผอูอกจากตำแหนง
                   กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระนีอ้าจไดรบัเลือกตัง้ใหมได

ขอ 21. ทีป่ระชมุผถูอืหนุอาจลงมตใิหกรรมการคนใดออกจากตำแหนง กอนถงึคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน
4 ของจำนวนผถูอืหนุซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีนุนบัรวมกนัไดไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนหนุทีถ่อืโดยผถูอืหนุทีม่าประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีง

ขอ 29.  ใหคณะกรรมการของบรษิทัตองประชมุอยางนอย 3 เดอืน ตอครัง้
ใหบรษิทัจายคาตอบแทนแกกรรมการอนัเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัหินาทีต่ามความจำเปนและสมควร ไดแก เงนิเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้

เลีย้ง โบนสั
การจายเงนิบำเหนจ็ใหแกกรรมการ เพือ่เปนการตอบแทนการปฏบิตังิาน ใหจายจากเงนิกำไร และใหเปนไปตามมตขิองทีป่ระชมุผถูอื

หนุซึง่มาประชมุและใหจายในคราวเดยีวกนักบัการจายเงนิปนผล

ขอ 33.  คณะกรรมการตองจดัใหมปีระชมุผถูอืหนุ เปนการประชมุสามญัประจำป ภายใน 4 เดอืน นบัแตวนัสิน้สดุของรอบปบญัชขีองบรษิทั
การประชมุผถูอืหนุคราวอืน่นอกจากทีก่ลาวมาแลวใหเรยีกวา การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะ เรยีกประชมุผถูอืหนุเปนการประชมุ

วสิามญั เมือ่ใดกไ็ดสดุแตจะเหน็สมควร หรอืผถูอืหนุรวมกนันบัจำนวนหนุไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจำนวนหนุทีจ่ำหนายไดทัง้หมด  หรอืผถูอืหนุ
ไมนอยกวา 25 คน ซึง่มหีนุนบัรวมกนัไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจำนวนหนุทีจ่ำหนายไดทัง้หมดจะเขาชือ่กันทำหนงัสอืขอใหคณะกรรมการเรยีก
ประชมุผถูอืหนุเปนการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดแตตองระบเุหตผุลในการทีข่อใหเรยีกประชมุไวใหชดัเจนในหนงัสอืดงักลาวดวย และคณะกรรมการ
ตองจดัใหมกีารประชมุผถูอืหนุภายใน 1 เดอืน นบัแตวนัไดรบัหนงัสอืจากผถูอืหนุ

ขอ 34.  ในการเรยีกประชมุผถูอืหนุใหคณะกรรมการจดัทำเปนหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และ
เรือ่งทีจ่ะเสนอตอทีป่ระชมุ พรอมดวยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบใุหชดัเจนวาเปนเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณาแลว
แตกรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลาว และจดัสงใหผถูอืหนุทราบไมนอยกวา 7 วนั กอนวนัประชมุ และโฆษณาคำบอกกลาว
นดัประชมุในหนงัสอืพมิพตดิตอกัน 3 วนั กอนวนัประชมุไมนอยกวา 3 วนั

สถานทีท่ีจ่ะใชเปนทีป่ระชมุ ไมจำเปนตองอยใูนทองทีอ่นัเปนทีต่ัง้ของสำนกังานใหญของบรษิทั หรอืจะเปนจงัหวดัอืน่ใดกไ็ดสดุแต
คณะกรรมการจะเหน็สมควร

ขอ 35.  ในการประชมุผถูอืหนุตองมีผถูอืหนุและผรูบัมอบฉันทะจากผถูอืหนุ (ถาม)ี มาประชมุไมนอยกวา 25 คน หรอืไมนอยกวากึง่
หนึง่ของจำนวนผถูอืหนุทัง้หมด และตองมหีนุนบัรวมกนัไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนุทีจ่ำหนายไดทัง้หมด จงึจะเปนองคประชมุ

ในกรณทีีป่รากฏวาการประชมุผถูอืหนุครัง้ใด เมือ่ลวงเวลานดัไปแลวถงึ 1 ชัว่โมง จำนวนผถูอืหนุซึง่มาเขารวมประชมุไมครบองคประชมุ
ตามทีก่ำหนดไว หากวาการประชมุผถูอืหนุไดเรยีกนดัเพราะผถูอืหนุรองขอการประชมุเปนอนัระงบัไป ถาการประชมุผถูอืหนุนัน้มใิชเปนการเรยีก
ประชมุเพราะผถูอืหนุรองขอใหนดัประชมุใหม และใหสงหนงัสอืนัดประชมุไปยงัผถูอืหนุไมนอยกวา 7 วนั กอนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี้
ไมบงัคบัวาจะตองครบองคประชมุ

ขอ 36. ในการประชมุผถูอืหนุ ผถูอืหนุอาจมอบฉนัทะใหบคุคลอืน่ซึง่บรรลนุติภิาวะเขาประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุกไ็ด
หนงัสอืมอบฉนัทะจะตองลงวนัทีแ่ละลายมอืชือ่ของผถูอืหนุทีม่อบฉนัทะและเปนไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนกำหนด

หนงัสอืมอบฉนัทะนี ้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการ หรอืผทูีป่ระธานกรรมการกำหนด ณ สถานทีป่ระชมุกอนผรูบัมอบฉนัทะเขา
ประชมุ
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31หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 หนงัสอืเชญิประชมุสามญัผถูอืหนุ

ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานของทีป่ระชมุผถูอืหนุ ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไมอยใูนทีป่ระชมุ หรอืไมสามารถปฏิบตัหินาที่
ได ถามรีองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรีองประธานกรรมการ หรอืมแีตไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด ใหผถูอืหนุ
ซึง่มาประชุมเลอืกผถูอืหนุคนหนึง่เปนประธานในทีป่ระชุม

ในการออกเสยีงลงคะแนนใหผถูอืหนุมคีะแนนเสยีงเทาจำนวนหนุทีต่นถอือย ูโดยถอืวาหนุหนึง่มหีนึง่เสยีง
การออกเสยีงลงคะแนนใหกระทำโดยเปดเผย เวนแตผถูอืหนุไมนอยกวา 5 คน รองขอ และทีป่ระชมุลงมตใิหลงคะแนนลบักใ็หลงคะแนน

ลบั สวนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเปนไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุกำหนด

ขอ 38.   มตขิองทีป่ระชุมผถูอืหนุนัน้ใหประกอบดวยคะแนนเสยีงดงัตอไปน้ี
(1) ในกรณปีกต ิใหถอืเสยีงขางมากของผถูอืหนุ ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถามคีะแนนเสยีงเทากนั ใหประธานใน

ทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เปนเสยีงชีข้าด
(2) ในกรณดีงัตอไปนี ้ใหถอืคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสยีงทัง้หมดของผถูอืหนุซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสวนทีส่ำคญัใหแกบคุคลอืน่
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเปนของบรษิทั
(ค) การทำ  แกไข  หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเชากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสวนทีส่ำคญั การมอบหมายให

บคุคลอืน่เขาจดัการธรุกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอืน่โดยมวีตัถปุระสงคจะแบงกำไรขาดทนุกนั
(ง) การแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธ ิหรอืขอบงัคบัของบรษิทั
(จ) การเพิม่ทนุ  การลดทนุ  การออกหนุก ู การควบหรอืเลกิบรษิทั

ขอ  40. หามมใิหแบงเงนิปนผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกำไร  ในกรณทีีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยหูามมใิหแบงเงนิปนผล
เงนิปนผลใหแบงตามจำนวนหนุ หนุละเทา ๆ  กนั
คณะกรรมการอาจจายเงนิปนผลระหวางกาลใหแกผถูอืหนุไดเปนครัง้คราว ในเมือ่เหน็วาบรษิทัมผีลกำไรสมควรพอทีจ่ะทำเชนนัน้ และ

รายงานใหทีป่ระชมุผถูอืหนุทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงนิปนผล ใหกระทำภายใน 1 เดือน นบัแตวนัทีท่ีป่ระชมุผถูอืหนุ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลวแตกรณ ี ทัง้นีใ้หแจงเปนหนงัสอื

ไปยงัผถูอืหนุ และใหโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงนิปนผลนัน้ในหนงัสอืพิมพดวย

ขอ 41. บรษิทัตองจดัสรรกำไรสทุธปิระจำปสวนหนึง่ไวเปนทนุสำรอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสทุธปิระจำป หกัดวยยอดเงนิขาด
ทนุสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทนุสำรองนีจ้ะมจีำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน

ขอ 50.ในกรณทีีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอยตกลงเขาทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดมาหรอืจำหนายไปซึง่สนิทรพัยของ
บรษิทัหรอืบรษิทัยอยตามความหมายทีก่ำหนดตามประกาศ ตลท. ทีใ่ชบงัคบักบัการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน หรอืการได
มาหรอืจำหนายไปซึง่สนิทรพัยของบรษิทัจดทะเบยีนแลวแตกรณ ีใหบรษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑและวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักลาวกำหนดไวใน
เรือ่งนัน้ๆ ดวย
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เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงมีอยู ่ดงันัน้ เพ่ือป้องกนัควบคมุและลดโอกาสในการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ท่ีจะมีผลตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมการ

ประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จงึขอแจ้งแนวปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง

  1.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถใช้หนงัสือ 

มอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีเวป็ไซด์ของบริษัทฯ www.varopakorn.com ในหวัข้อ ขา่วสาร/news / หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2563

  1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีไข้หรือมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดนิหายใจควรมอบฉนัทะให้ตวัแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง

  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 โดยสง่ถงึ

 

2) บริษัท ขอแจ้งชอ่งทางการสง่ค�าถามลว่งหน้า โดยผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสง่ค�าถามลว่งหน้าสามารถกระท�าผา่นชอ่งทาง ดงันี ้

  2.1 สง่มาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะท่ีจะสง่ให้บริษัทฯ โดยใสซ่องเดียวกนั

  2.2 สง่เป็นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ี pramot@varo.thai.com หรือ admin@varo.thai.com

3) บริษัทฯ ขอความร่วมมือและท�าความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้นถงึแนวทางปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

  3.1 บริษัทฯ จะตัง้จดุคดักรองและตรวจวดัอณุหภมิูร่างกายของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นบริเวณทางเข้าห้องประชมุ จดัเตรียมจดุล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อยา่งเพียงพอ และหากพบผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชมุและขอความกรุณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุแทน

  3.2 เพ่ือเป็นการลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชมุตามค�าแนะน�าของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียงข้อง ประกอบกบับริษัทฯ มีข้อจ�ากดัในเร่ืองขนาดพืน้ท่ีห้องประชมุและวิธีการจดัวางต�าแหนง่

ท่ีนัง่ให้มีระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสมอยา่งน้อย 1 เมตร ดงันัน้ หากจ�านวนท่ีนัง่เตม็หรือไมเ่พียงพอ บริษัทฯ ขออนญุาตให้ทา่นผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

เข้าร่วมประชมุแทน

  ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ี ณ จดุลงทะเบียนจะอ�านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและอากรสแตมป์ให้แก่ทา่น

  3.3 ผู้ เข้าร่วมประชมุจะถกูเชิญให้นัง่โดยเว้นระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม ซึง่จะท�าให้จ�านวนท่ีนัง่ในห้องประชมุลดลงอยา่งมีนยัสาคญัและห้ามผู้ เข้าร่วมประชมุย้าย

หรือเลื่อนเก้าอีท่ี้จดัให้ไว้

  3.4 การถามค�าถามระหวา่งการประชมุจะใช้วิธีการเขียนค�าถามแทนการพดูผา่นไมโครโฟน

  3.5 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุจะต้องสวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชมุ

  เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือทกุคนให้ปฏิบติัตามข้อก�าหนดท่ีระบุดงัต่อไปนี ้

อยา่งเคร่งครัด 

  • ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดนิหายใจ COVID-19 หรือพบวา่ตนเองเร่ิมป่วย

  • หากทา่นสงัเกตเหน็ผู้ เข้าร่วมประชมุมีอาการไข้ ไอ จาม มีน�า้มกู ผิดปกตคิวรแนะน�าให้ผู้ มีอาการตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ณ จดุตรวจคดักรองหรือจดุลงทะเบียนทนัที

  • ผู้ เข้าร่วมการประชมุควรเตรียมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้ามาเอง และสวมใสต่ลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุเพ่ือความปลอดภยัของทา่นและบคุคลข้างเคียง

  บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุควรล้างมือด้วยสบูห่รือเจลแอลกอฮอล์ทัง้ก่อนและหลงัจากเสร็จสิน้การเข้าร่วมประชมุ และก่อนออกจากสถานท่ีจดัการประชมุ

“นายปราโมทย์  หาญสกุลผู้ อ�านวยการฝ่ายนิติกรรม / เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน) 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120”


