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ท่ี ว. 12/2562   29 มีนาคม 2562   

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41)
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) ส�าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�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

 คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) ได้มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) ในวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. ณ  ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขท่ี 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพฒัน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้คือ.-

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
  วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้ท�ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (ครัง้ท่ี 40) เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน 2561 แล้ว 
  เสร็จภายใน 14 วนั นบัตัง้แตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะ 
  เวลาท่ีกฎหมายก�าหนด พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ http://www.Varopakorn.com*

  ความเห็นของคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (ครัง้ท่ี 40) เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 เมษายน  
  2561 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุไว้อยา่งถกูต้องให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 รับรองรายงาน 

  การประชมุดงักลา่ว (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1)

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ�าปี และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561
  วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัในรอบปี 2561 ซึง่ปรากฏในรายงาน 

  ประจ�าปี 2561 ท่ีสง่มาด้วยแล้ว

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 ซึง่สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ 
  การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561
  วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั ซึง่ก�าหนดให้บริษัทต้องจดัท�างบดลุ และงบก�าไรขาดทนุ 

  ประจ�าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และเสนอให้ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปี  
  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั และได้ 
  รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ท่ีผา่นมา โดยสรุป 

  สาระส�าคญั ดงันี ้คือ

     สนิทรัพย์รวม 1,886.42 1,891.50

     หนีส้นิรวม 809.23 821.92

     รายได้รวม 1,845.12 1,579.40

     คา่ใช้จา่ยรวม 1,796.75 1,562.29

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

     คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (20.82) (13.05)

     ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิส�าหรับปี 27.59 11.69

     ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.28 0.12

 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุ ของรายงานประจ�าปี 2561 ของบริษัทฯ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 พร้อมหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก�าไรสทุธิจากการ 

หน่วย : ล้านบาท

1

งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้ 2561 2560
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 ด�าเนินงาน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาอนมุตัขิองท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น โดยตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของ 
 บริษัทฯ ก�าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากก�าไร” ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการก�าไรจ�านวน  

 27.59 ล้านบาท ก�าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 153.28 ล้านบาท

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรประจ�างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ควรจะจา่ยเงินปันผลได้ จงึขอเสนอ 
 ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัจิา่ยเงินปันผลจากก�าไรสทุธิรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น จ�านวน 99,902,123 หุ้น ในอตัรา  
 0.17 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นเงิน 16,983,360.91 บาท โดยก�าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record date) ในวนัศกุร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ก�าหนด 
 จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 อนึ่งการจ่ายเงินปันผลครัง้นีจ้ะต้องถกูหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 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  

 ของทนุจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ส�ารองสว่นนีไ้ว้ครบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก�าหนดวา่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 
 ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหนง่
 ตามวาระ 4 ทา่น  คือ
  1. นายสนัชยั     ชยัเฉนียน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
  2. นางทรงศริิ สนุทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นายโทชิอากิ ซาซากิ กรรมการ
  4. นายจิรวฒิุ   จยัวฒัน์ กรรมการ
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
 บริษัทฯ http.//www.Varopakorn.com และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น เสนอรายช่ือบุคคลใดเพ่ือรับการคดัเลือกแต ่
 อยา่งใด **

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย ได้หารือกนัและได้พิจารณาคณุสมบตั ิกรรมการท่ีครบ 
 วาระออกทัง้ 4 ทา่น เป็นรายบคุคลอยา่งละเอียด ถือเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ มีภาวะผู้น�าวิสยัทศัน์กว้างไกล มี 
 คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิท�างานไมด่า่งพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคดิเหน็อยา่งอิสระ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจาก 
 หลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบตังิานในต�าแหนง่หน้าท่ีกรรมการแล้วคณะกรรมการบริษัทจงึมีมตเิหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) เลอืกตัง้กรรมการท่ีครบวาระ 4 ทา่น ประกอบ 
 ด้วย 1)นายสนัชยั ชยัเฉนียน 2) นางทรงศิริ สนุทรวิภาต 3) นายโทชิอากิ ซาซากิ 4) นายจิรวฒิุ จยัวฒัน์ กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไป 

 อีกวาระหนึง่ ทัง้นี ้ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏอยูใ่นสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562
 วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2561 บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีประจ�าปี 2561 และคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบได้มีการพิจารณาคดัเลือกส�านกังานสอบบญัชีประจ�าปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท ส�านกังาน อีวาย  
 จ�ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีเดิมเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เน่ืองจากมาตรฐานการท�างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และได้ 
 ปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งดีถกูต้องตลอดมา นอกจากนัน้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทจดทะเบียน 

 อ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเหน็วา่ บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั มีคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตอ่ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีคดัเลือก บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั เป็นส�านกังาน 
 สอบบญัชี ประจ�าปี 2562 เป็นปีท่ี 22 และมีมตใิห้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี  

 และอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

 ผู้สอบบญัชีของ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) ประจ�าปี 2562
  1) นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 และ/หรือ
     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4  ปี ตัง้แตปี่ 2558)
  2) นางสาวสพุรรณี   ตริยานนัทกลุ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498 และ/หรือ
     (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตัง้แตปี่ 2554)
  3) นางสาวศริาภรณ์   เอือ้อนนัต์กลุ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844
     (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ)

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
รวมเป็นเงินปันผลท่ีจริง (บาท) 16,983,360.91 19,980,424.60
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก�าไรสทิธิ (%) 60.71 166.66
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561(เสนอ) 2560
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 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ นบัเป็นปีท่ี 9 และ บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั / ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้น หรือ 
 ไมมี่ความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกบับริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว

 

 

 จงึขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) อนมุตัิคา่สอบบญัชี และแตง่ตัง้บคุคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีประจ�าปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

 วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  40 เม่ือวนัศกุร์ท่ี  27 เมษายน  2561 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 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการก�าไรและมีการ 
 จ่ายเงินปันผล เห็นควรจะคงเบีย้ประชมุและบ�าเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา ส่วนค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการตรวจสอบขออนมุตัคิงเทา่เดิมไมเ่กิน ปีละ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุเชน่เดียวกนั

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/ลด

คา่ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี 890,000 890,000 -

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

คา่สอบทานรายงานประจ�าปี - - -

รวมคา่สอบบญัชี 1,490,000 1,490,000 -

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

ปฏิบตัโิดยทัว่ไป คา่ตรวจสอบบญัชีตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุก�าหนด (ถ้ามี)

ค่าตอบแทน

AGM ประจ�าปี 2562 AGM ประจ�าปี 2561 เพิ่ม/ลด

เบีย้ประชมุ

ตอ่/ครัง้ตอ่/คน

บ�าเหน็จ เบีย้ประชมุ

ตอ่/ครัง้ตอ่/คน

บ�าเหน็จ

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

• คณะกรรมการตรวจสอบ 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 12 มีนาคม 2562
 จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 (ครัง้ท่ี 41) ในวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ  ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขท่ี 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพฒัน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ 
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 13.00 น.เป็นต้นไป
 อนึง่เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอก
เอกสารรายละเอียดและลงนามหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ท่ีแนบมาพร้อมกนันีแ้ล้ว 
 หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีรายนามดงันี ้คือ
  1. นางทรงศริิ สนุทรวิภาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
   อยูบ้่านเลขท่ี 8 ถนนพระศกัดิ์ ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
  2. นายสนัชยั ชยัเฉนียน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ***
   อยูบ้่านเลขท่ี 21 ซอยอดุมยศ 4 ถนนรามค�าแหง 12 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 จงึขอความร่วมมือจากทา่นโปรดสง่เอกสารมายงับริษัทฯ ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 จกัเป็นพระคณุย่ิง

ขอแสดงความนบัถือ
โดยค�าสัง่คณะกรรมการ

บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน)

(นายสหสีห์   ชิตานนท์)
กรรมการผู้จดัการ

หมายเหต	ุ *	 บรษิทัฯ	ได้เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุนีบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	http.//www.Varopakorn.com	เมือ่วนัที	่29	มนีาคม	2562	และแจ้งผ่านระบบข่าวของ	ตลท.แล้ว
	 **	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 โดยได้เผยแพร่บน	
	 	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	http.//www.Varopakorn.com	และแจ้งผ่านระบบข่าวของ	ตลท.	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ	และ/หรือ	เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการ	
	 	 คัดเลือกแต่อย่างใด
	 ***	 มีส่วนได้เสียในวาระที่	5,7	ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

3



5หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Our Ref. No. 12/2019     March 29, 2019    

Re :  Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No. 41)
Dear :  Shareholders,
Attached 1) Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40)
 2) Annual report with balance sheet, profit and loss statements and report of the Certified Public Accountant as December 31,  
  2018in 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.

 TheBoard of Directors of Varopakorn Public Company Limited has adopted to hold the Annual General Meeting of Shareholders 
Year 2019 (NO. 41) on Friday 26th April  2019 at 14.00 hours at Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North 
Road, SoiPipat, Bangrak, Bangkok 10500 to consider the following agendas:-

 1. To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40) held on Friday 27th  

  April 2018.
  Purpose and reason The Company has prepared the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2018  
  (No. 40)  which held on April 27, 2018 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 Commerce within 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 2018  
  (No. 40)  which hold on  Friday 27th April 2018 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 2018.
  Purpose and reason The Company has summarized result of company’s operation and significant changes for the year 2018  
  which was shown onannual report year  2018 as enclosed.

  The Board of Directors’ view The Board agreed to propose report of the operating performance for year 2018, which  
  summarizes company operations result and significant changes for the year 2018 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  
  2018.
  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 the 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 Balance Sheet and the  
  profit and loss statement as of the year end 31st December, 2018 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 2018 of company were as follows:-

 Total assets 1,886.42 1,891.50
 Total liabilities 809.23 821.92
 Total revenues 1,845.12 1,579.40
 Total expenses 1,796.75 1,562.29
 Profit (loss) before finance cost and tax income (expenses) 48.37 17.11
 Finance cost (20.82) (13.05)
 Profit (loss) for the year 27.59 11.69
 Net profit (loss) per share (Baht/share) 0.28 0.12

 All the detail was shown on the balance sheet and the profit and loss statement on annual report for year 2018 which already 

sent to shareholder. (Attachment 2)

(Unit : Million Baht)

4

Balance sheet, profit and loss statement (part) of the Company (compare) 2018 2017
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 4. To consider dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2018.
  Purpose and reason The Company has a policy to pay dividend to shareholders once a year at the rate of not 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 2018, the Company has a net profit of 27.59 Million Baht, unappropriated retained earnings  
  153.28 Million Baht. 

  The Board of Directors’ view The company has a profit for the fiscal year as of December 31, 2018, the company should pay  
  the dividends and the Board proposed to the shareholders meeting to approve the payment of dividends from the Company’s  
  net profit as at December 31, 2018 to 99,902,123 shares at 0.17 Baht per share, equivalent to 16,983,360.91 Baht. Record  
  date for the right to receive dividends on Wednesday May 3, 2019. The dividend will be paid on May 24, 2019 After deduction  
  of income tax at the rate 10% of divident result the shareholders will receive net dividend of 0.15 Baht per share.
  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.Sanchai  Chaixanien,  Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)
   2. Mrs.Songsiri Soontornwipat,  Director / Chairman of the Audit Committee
   3. Mr.Toshiaki       Sasaki,  Director
   4. Mr.Chirawut Chaiyawat,  Director

  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 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 2019 (No. 41) to select 4 directors who  
  completed their term, consisting of 1) Mr.Sanchai Chaixanien 2) Mrs.Songsiri Soontornwipat 3) Mr.Toshiaki Sasaki  
  4) Mr.Chirawut Chaiyawat to return as directors for another term, the profile of the persons are in the attach 3.

 6. To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees for the year 2019.
  Purpose and reason In 2018, EY Office Limited have been appointed as company’s auditors, the Audit Committee has  
  selected the certified accountants offices for the year  2019. 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, after comparing volume of work and audit fees of auditing with other listed company with the same level, the EY  
  Office Limited remuneration is appropriated. 
  The Board of Directors’ view The Board of director agreed to approves the propose by audit committee to select and appoint EY  
  Office Limited as the company’s auditors for the year 2019 for the 22nd consecutive year and approved to propose to shareholder  
  meeting year  2019 to consider and appoint the persons who audit and approval the remuneration as follows.
  The auditor of Varopakorn Public Limited for year 2019.
   1)  Miss Sirirat Sricharoensup C.P.A. Registration No. 5419 and/or
          (Signed the Company’s financial statement 4 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)

Net profit (loss) (Baht) 27,592,972.00 11,691,022.00
Net profit (loss) per share (Baht/share) 0.28 0.12
Cash dividend payment per share (Baht/share) 0.17 0.20
Number of shares to be paid (shares) 99,902,123.00 99,902,123.00
Total amount of the actual dividends payment (Baht) 16,983,360.91 19,980,424.60
Ratio of dividend payment per net profit (%) 60.71 166.67

5

Dividend Details 2018 (propose) 2017
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Remuneration (Annual audit fees) for year 2018 2019 2018 Increase/ Decrease
Audited financial statements for the year 890,000 890,000 -
Quarterly financial review @ 200,000 (Quarter 1-3) 600,000 600,000 -
Annual report review - - -
Total audit fees 1,490,000 1,490,000 -
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).

  However, the 3 nominated auditors had been appointed to be the Company’s auditor for 9th consecutive year. The EY Office  
  Limited /the auditor, is not a shareholder or having any relationship and stake-holding with the company, executives, major  
  shareholders or related parties with the above mention parties.

 

  The board propose to shareholder meeting year  2019 (No. 41) to approve the remuneration and to appoint EY Office Limited  
  to be the auditor for the year. 2019.

 7. To consider the approval of remuneration for the Board’s Directors and the Audit Committee.
  Purpose and reason Refer to shareholder meeting No.40 on Friday 27th April  2018 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 profit and will be dividend  
  payment. After consideration, the meeting allowances and remuneration payment of the board should remain as same as passed year,  
  the remuneration of audit committee not excess 500,000 baht per year, meeting allowances included also, as follows:-

 8. Other matters (if any).
  Record date for the right to attend the meeting on  Tuesday March 12, 2019.
  The Shareholders are hereby invited to attend the shareholder meeting year 2019 (No. 41) on Friday 26th April 2019 at 14.00 
hours at Evergreen Hall, 2nd Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok. 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 / Chief executive officer 
(CEO) name as follows.
    1. Mrs. Songsiri Soontornwipat, Director / Chairman of the Audit Committee ***
     Address : No. 8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270.
    2.  Mr.Sanchai Chaixanien,  Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO) ***
     Address :  No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240.
  Please kindly send the proxy to our company within Thursday 25th April  2019.

Yours sincerely,
Under the authorization of the Board of Directors

Varopakorn Public Company Limited

(Mr. Sahasee Chitanondh)
Managing Director

Remuneration
AGM Year  2019 AGMYear  2018 Increase / 

DecreaseMeeting allowances
(each/person)

Remuneration Meeting allowances
(each/person)

Remuneration

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

5,000 3% of the
dividend

-

• Audit 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	website	http//www.varopakorn.com	on	March	29,	2018	and	through	SET’s	system.
	 **	 The	Company	offer	all	shareholders	the	opportunity	to	submit	an	additional	agenda	and	to	nominate	qualified	candidates	for	a	company’s	director		
	 	 by	 published	 in	 the	Company’s	website	 http//www.varopakorn.com	 and	 through	 SET’s	 system,	 but	 there	were	 no	 submit	 any	 agenda	 and/or		
	 	 any	name	of	person.
	 ***	 Having	stakeholders	in	Agenda	5	and	7,	which	proposed	in	this	meeting.
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บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 40)

วันศุกร์ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 (ครัง้ท่ี 40) ในวนัศกุร์ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
เอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขท่ี 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพฒัน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนายสนัชยั  ชยัเฉนียน เป็น
ประธานในท่ีประชมุ

ประธานฯ กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุ พร้อมกลา่วแนะน�าตวั กรรมการ ผู้บริหาร ตวัแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ี
เข้าร่วมประชมุและลาประชมุ ดงันี ้

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
 1. คณุศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ บริษัทส�านกังาน อี วาย จ�ากดั         
 2. คณุสวิตา โยธินประเสริฐ 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 48 ราย นบัจ�านวนหุ้นได้ 89,895,134 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 89.98 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 2561 (ครัง้ท่ี 40) ลงวนัท่ี 2 

เมษายน 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบด้วย
 1) ส�าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 (ครัง้ท่ี 39)
 2) รายงานประจ�าปี 2560 พร้อมงบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปแบบ CD
 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 2560 (ครัง้ท่ี 39) ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 4 พิจารณาจา่ยเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ
วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก�าหนดคา่สอบบญัชีประจ�าปี 2561
วาระท่ี 7 พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
เลขานกุารคณะกรรมการแจ้งขอแก้ไขข้อความท่ีพิมพ์ผิดพลาดในรายงานประจ�าปี 2560 หน้า 28 ยอ่หน้าแรก ภาษาไทย บรรทดัท่ี 8 ภาษา

องักฤษ บรรทดัท่ี 9 “อตัราก�าไรขัน้ต้นคดิเป็นร้อยละ 6.60 แก้เป็น 6.35” และ หน้า 29 ภาษาไทย ยอ่หน้าท่ี 2 บรรทดัท่ี 6 ภาษาองักฤษ ยอ่หน้าท่ี 3 บรรทดั
ท่ี 6 จาก “221 วนั แก้เป็น 152 วนั” 

ประธานฯ ขอกลา่วเปิดประชมุและเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 (ครั้งที่ 39) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
ประธานฯ เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 (ครัง้ท่ี 39) ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 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 89,895,134 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 2560
 ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมาในนามคณะกรรมการบริษัทให้ท่ีประชมุรับทราบ
กรรมการผู้จดัการได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตลอดปี 2560 นบัตัง้แต่วนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดลุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ได้เสดจ็สวรรคตสูส่วรรคาลยั จนถงึวนัท่ี 26 ตลุาคม 2560 ซึง่เป็นวนัพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระผู้ทรง
เปรียบประดุจ “พ่อของแผ่นดิน” ได้ผ่านไปแล้วกับช่วงเวลาท่ีปวงชนชาวไทยต่างร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการถวายความอาลยัน้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคณุอยา่งหาท่ีสดุมิได้และจารึกในใจตราบนิรันดร์  คณะกรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) ขอถือโอกาส
ในการตามรอยพระบาทและน้อมน�าพระบรมราโชวาทมาปรับใช้เป็นแนวทางด�าเนินงาน

 ในปี 2560 การแข่งขันในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมทัง้จากภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากประเทศจีนยังส่ง 
ผลกระทบตอ่การเติบโตของยอดขายและการด�าเนินธรุกิจของบริษัทฯ   บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2560 เทา่กบั 1,562.63 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 99.5 
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกบัปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงเน้นการจ�าหนา่ยอลมิูเนียมชนิดม้วน (Rolled Product) ได้แก่ ผลติภณัฑ์กลุม่ Fin 
Stock & Precoated Fin Stock for Automotive Heat Exchangers & office air condition โดยมีสดัสว่นยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 68 ของยอดขายทัง้หมด
ของบริษัทฯ เน่ืองจากเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ มีความสามารถในการแขง่ขนัโดยเน้นการผลิตท่ีมีคณุภาพและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ 
เข้าถงึความต้องการของลกูค้ากลุม่เป้าหมายได้ ประกอบกบัการเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกบักลุม่ Mitsubishi Group ท�าให้บริษัทฯ สามารถจ�าหนา่ยสนิค้า
ท่ีมีมาตรฐานการผลิตสงูไปยงัผู้ประกอบการในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีให้ความส�าคญักบัคณุภาพของสินค้า โดยสินค้าประเภทอลมิูเนียมชนิดแผ่น (Sheet  
Products) คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 9.32 เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 7.87 สนิค้าประเภทอลมิูเนียมชนิดม้วน (Roll Products) คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 90.68 ลดลง
จากร้อยละ 92.13  เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยผลติภณัฑ์ชนิดแผน่ (Sheet products) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.5 สว่นผลติภณัฑ์ชนิดม้วน (Rolled products) เพ่ิม
ขึน้ร้อยละ 5.1 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ฟอยล์อลมิูเนียมท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 72 ผลิตภณัฑ์ระบายความร้อนและเคร่ืองปรับอากาศแบบเคลือบเพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 17 เน่ืองจากความต้องการของตลาดท่ีเพ่ิมสงูขึน้และสามารถเพ่ิมตลาดไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหมข่องบริษัทฯ สว่นยอดขายผลติภณัฑ์ระบาย
ความร้อนเคร่ืองปรับอากาศแบบไม่เคลือบลดลงร้อยละ 25 และผลิตภณัฑ์ระบายความร้อนในยานยนต์ลดลงเล็กน้อยในส่วนของตลาดผลิตภณัฑ์ 
อลมิูเนียมฟินสต๊อกแบบเคลอืบ ทัง้กลุม่ลกูค้าญ่ีปุ่ น กลุม่ลกูค้าในประเทศ ตลอดจนลกูค้าตา่งประเทศ บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการเพ่ิมยอดขาย โดยมีพนัธมิตร
ทางธรุกิจทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายฐานลกูค้าไปยงัอินเดีย ออสเตรเลีย ตรุกี และกลุม่ประเทศอาเซียน โดยมุง่เน้นการให้บริการท่ี
รวดเร็วกบักลุม่ลกูค้าผู้ประกอบการในประเทศ ไมว่า่จะเป็นบริการด้านผลติภณัฑ์ การขนสง่ และการมีสนิค้าคงคลงัท่ีเหมาะสม เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้
ลกูค้าสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง  ด้านการบริหารต้นทนุ บริษัทฯ มุ่งเน้นการแสวงหาแหลง่วตัถดุิบท่ีได้คณุภาพและราคาเหมาะสม รวมถึง 
การแสวงหาวธีิการประหยดัต้นทนุคา่พลงังาน และนโยบายการบริหารสายการผลติให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  โดยยอดขาย ต้นทนุการขายหลกัของบริษัท
มาจากต้นทนุของอลมิูเนียมซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติ โดยราคาอลมิูเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ในปี 2560 ราคาตลาดโลกเพ่ิมขึน้
จากปี 2559 สง่ผลให้ต้นทนุคา่วตัถดุบิเพ่ิมขึน้ โดยต้นทนุขายในปี 2560 เทา่กบั 1,463.45 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 93.65 ของรายได้จากการขาย  
ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 1,358.59 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 92.86 ของรายได้จากการขาย อตัราก�าไรขัน้ต้นคดิเป็นร้อยละ 6.35 ของรายได้จากการขาย ลดลง
จากปี 2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 7.14 ของรายได้จากการขาย  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กบั 72.04 ล้านบาท ซึง่ลดลงจาก 76.57 ล้านบาท จาก 
ปี 2559  สง่ผลให้ก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 0.75 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2559 ซึง่มีก�าไรจากการด�าเนินงาน 
ร้อยละ 1.26 ของรายได้จากการขาย ส�าหรับคา่ใช้จา่ยทางการเงิน เทา่กบั 13.05 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก 9.69 ล้านบาท จากปี 2559 สาเหตสุว่นใหญ่จาก
ราคาวตัถดุบิและอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืน ๆ 7.23 ล้านบาท มีก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ�านวน 9.54 ล้านบาท และมี
ขาดทนุจากสญัญาแลกเปลี่ยนราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Swap Agreement) จ�านวน 26.80 ล้านบาท โดยเป็นการท�าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยง
จากความผนัผวนของราคาอลมิูเนียม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิเทา่กบั 11.69 ล้านบาท หรือเทา่กบั 0.12 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นอตัราก�าไรสทุธิร้อยละ 0.75 และบริษัทฯ มีก�าไร
ก่อนหกัดอกเบีย้และภาษีบวกด้วยคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจา่ย (EBITDA) คดิเป็นอตัราก�าไร EBITDA เทา่กบัร้อยละ 7.67 ของรายได้รวม ลดลงจากอตัรา
ร้อยละ 9.17 ของรายได้รวมในปี 2559
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ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 1,891.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 183.44 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนเพ่ิมขึน้ 
โดยเฉพาะสนิค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ 166.8 ล้านบาท จาก 486.25 ล้านบาท เป็น 653.06 ล้านบาท ส�าหรับสนิทรัพย์ถาวรลดลง 36.7 ล้านบาท เน่ืองจาก 
การบนัทกึบญัชีเคร่ืองเคลือบตวัใหม ่ (FCL2) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้เป็น 32.45 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากเงินมดัจ�าคา่เคร่ืองจกัรใหม ่ หนีส้นิ
รวม เพ่ิมขึน้ 183.7 ล้านบาท จาก 638.19 ล้านบาท เป็น 821.92 ล้านบาท ซึง่ไปในทางเดียวกนัการเพ่ิมขึน้ในทรัพย์สินหมนุเวียนและสว่นใหญ่เป็น 
ทรัสต์รีซีทเพ่ือการจดัหาวตัถดุบิ  หนีส้นิระยะยาวและสว่นท่ีครบก�าหนดช�าระใน 1 ปี ลดลงมาอยท่ีู 44.8 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามคาดวา่จะมียอดเพ่ิมเป็น 
250 ล้านบาท ภายในปี 2561 เน่ืองจากการกู้ ยืมในโครงการใหม ่ส�ารองผลประโยชน์พนกังานยงัคงท่ีในระดบั 27.42 ล้านบาท ส�าหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่
ในระดบัเดียวกนักบัปีก่อนหน้าโดยอยูท่ี่ 1,069.5 ล้านบาท ก�าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรก็อยูใ่นระดบัเดมิท่ี 145.6 ล้านบาท

สถานะการเงิน โดยรวมยงัมีสภาพคลอ่งดี อตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงเลก็น้อยจาก 1.44 มาอยูท่ี่ 1.29 หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นสงูขึน้
จาก 0.60 ในปี 2559 มาอยูท่ี่ 0.77 ในปี 2560 เน่ืองจากยอดเงินกู้ ยืมสงูขึน้ อตัราสว่นความสามารถในการท�าก�าไรยงัมีตวัเลขบวกโดยมี Profit Margin อยู่
ท่ี 0.75% อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นทนุและตอ่ทรัพย์สนิอยูท่ี่ 1.09% และ 0.65% ตามล�าดบั

ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจากการด�าเนินงานอยู่ท่ี 45.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เน่ืองจากการใช้ซือ้วตัถดุิบเพ่ือรองรับ 
การขยายตวัในปี 2561 ประสทิธิภาพการบริหารลกูหนีมี้ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยอยูท่ี่ 83 วนั ซึง่ใกล้เคียงกบัในปี 2559  อตัราสว่นระยะเวลาในการ 
จ่ายช�าระหนีข้องบริษัทฯ อยู่ท่ี 152 วนั เพ่ิมขึน้ จาก 140 วนั ในปี 2559 ส�าหรับส�าหรับสินค้าคงเหลือสว่นใหญ่เป็นอลมิูเนียมซึง่ไม่มีการเสื่อมสภาพ  
ราคาอลมิูเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลกและสว่นใหญ่จะสอดคล้องกบัราคาซือ้ขายท่ีตกลงกบัลกูค้า

ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้ตอ่สญัญาความร่วมมือใกล้ชิดกบั Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ประเทศญ่ีปุ่ น ในการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค 
และสญัญาการจดัจ�าหนา่ยกบัทางบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองไปอีก 5 ปี โดยครัง้นีเ้ป็นการเซน็สญัญาตอ่เป็นครัง้ท่ี 3 นบัจากปี พ.ศ.2538 ท่ีมีความร่วมมือทาง
เทคนิคในการพฒันาผลติภณัฑ์ และขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้าของ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ตลอดกวา่ 20 ปีท่ีผา่นมาความร่วมมืออยา่ง
ใกล้ชิดกบั Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่ผู้ผลติอะลมิูเนียมระดบัไฮเอนด์ท่ีใหญ่ท่ีสดุรายหนึง่ของโลก ได้ชว่ยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบับริษัทมาอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนชว่ยให้บริษัทฯสามารถขยายฐานลกูค้าก้าวสูก่ารเป็นหนึง่ในบริษัทชัน้น�าในการผลติอะลมิูเนียมของไทยจากผลของ
การร่วมมือครัง้นี ้รวมถงึแผนการด�าเนินงานท่ีจะผลกัดนัการเตบิโตของบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะยืนหยดัในการเป็นผู้ผลติอะลมิูเนียมรีดเยน็ชัน้น�าของไทย 
และก้าวไปสูก่ารเป็นบริษัทชัน้น�าในภมิูภาคอาเซียน

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีสดัสว่นการสง่ออกไปยงัประเทศอินเดียเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของตลาดอลมิูเนียมฟินสต๊อก และ ตลาดอลมิูเนียมฟอยล์  
ซึง่ถือเป็นตลาดส�าคญัท่ีน่าจบัตามอง เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศได้กลายเป็นปัจจยัส�าคญัส�าหรับคนอินเดียไปแล้ว โดยเฉพาะคนอินเดียท่ีอาศยัอยู่ใน
เมืองใหญ่ จงึถือเป็นโอกาสส�าคญัในการสง่ออกอลมิูเนียม ฟินสต๊อกของบริษัทฯ ตลอดจนความได้เปรียบจาก FTA อาเซียน - อินเดีย  ไทย - อินเดีย ท�าให้
กลุ่มบริษัทท่ีผลิตภาชนะบรรจอุาหารท่ีผลิตจากอลมิูเนียมนัน้ หนัมาให้ความสนใจในการน�าเข้าอลมิูเนียมฟอยล์เพ่ือการผลิตภาชนะบรรจอุาหารจาก 
ทางบริษัทฯมากขึน้

ทัง้นี ้จากเป้าหมายการเตบิโตดงักลา่ว บริษัทฯได้วางแผนท่ีจะเพ่ิมอตัราการใช้ก�าลงัการผลติของบริษัทโดยรวมให้ถงึ 90% จากปัจจบุนัท่ีอยูท่ี่ 
75% รวมถงึการลงทนุในสายการผลติเพ่ือเคลือบแผน่อะลมิูเนียมฟินสตอ็กส�าหรับตลาดเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมเตมิอีก 1 สายการผลติ ซึง่สามารถเร่ิมการ
ด�าเนินการผลติในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ส�าหรับสดัสว่นการสง่ออกสนิค้าของทางบริษัทฯ ในปี 2560 มีอตัราการสง่ออกเพ่ิมขึน้จาก 10% ในปี 2559  เป็น 30% และคาดวา่จะเพ่ิม 
สงูขึน้ถงึ 45% ในปี 2561 นี ้ และคาดวา่จะมีสดัสว่นการเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองไปจนถงึปี 2565 จากแนวโน้มการสง่ออกท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ ท�าให้บริษัทฯ ได้มี 
การวางแผนการขยายการลงทนุในเคร่ืองจกัรทางด้านของการรีด (Foil mill ) และ เคร่ืองจกัรส�าหรับตดัและแยก (Separator) เพ่ิมขึน้ในปี 2561 นี ้รวมถงึ
เคร่ืองมือในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ิมขึน้ ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนา ทักษะความสามารถ ของพนักงานให้มี 
ความเช่ียวชาญในการผลิต และการบริการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย  
สือ่ประชาสมัพนัธ์ และการร่วมมือกบัอตุสาหกรรมทกุภาคสว่น ทัง้ในสว่นของภาครัฐและเอกชน เพ่ือปรับปรุง วจิยั และพฒันาคณุภาพการผลติ นวตักรรม
ใหม ่เพ่ือให้มีความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัทัง้จากในและตา่งประเทศได้

ส�าหรับโครงการด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการสาธิต (ต้นแบบ) ส�าหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงใน 
อตุสาหกรรมอลมิูเนียม ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กบั องค์การพฒันาพลงังานใหมแ่ละเทคโนโลยีอตุสาหกรรมแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (NEDO) เพ่ือสนบัสนนุ
ให้มีการใช้พลงังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เตาหลอมอตุสาหกรรมประสิทธิภาพสงูซึ่งสามารถน�าพลงังาน 
ความร้อนท่ีสญูเสีย (ปลอ่ยทิง้) กลบัมาใช้ใหมไ่ด้ และเผยแพร่เทคโนโลยีให้แพร่หลาย ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และใช้โรงงานของบริษัทฯ เป็นท่ีตัง้
โครงการ ยงัคงด�าเนินไปได้ด้วยดี สามารถลดการใช้พลงังาน และ ลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30  ตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ  
ยงัใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเคร่ืองจกัรหลกั ซึง่มีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคณุภาพมากขึน้ ในเดือนมกราคม 2561 JETRO และ NEDO  
ภายใต้การเหน็ชอบของกรมโรงงานอตุสาหกรรมได้จดัสมัมนาผู้ประกอบการเพ่ือขยายผลโดยมีผู้ เข้าเย่ีมมชมโครงการจ�านวนกวา่ 40 คน

สว่นโครงการสง่เสริมวสัดแุละอปุกรณ์การอนรัุกษ์พลงังาน ของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) เพ่ือลดการใช้พลงังาน 
รักษาสิง่แวดล้อม ซึง่ พพ.ให้เงินสนบัสนนุโครงการเป็นจ�านวนเงิน 20% ของเงินลงทนุแตไ่มเ่กินราคากลางท่ีก�าหนด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ไมว่า่จะ
เป็นโครงการปรับเปลี่ยนหวัเผาของเตาหลอมไปเป็นหวัเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟท่ีสามารถน�าพลงังานความร้อนท่ีสญูเสีย (ปล่อยทิง้) กลบัมาใช้ใหม่ได้ 
สามารถประหยดัการใช้พลงังานและลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ร้อยละ 30-40 ตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยงัคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็น
เคร่ืองจกัรหลกั ซึง่มีสว่นชว่ยให้การผลติได้ปริมาณและคณุภาพมากขึน้ด้วย รวมถงึโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED กบั ตดิตัง้ VSD ของเคร่ืองอดัอากาศ 
สามารถประหยดัการใช้พลงังานและลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ตามเป้าหมาย  นอกจากนีใ้นปี 2560 บริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมวสัดแุละอปุกรณ์ 
การอนรัุกษ์พลงังาน ของ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) เพ่ือลดการใช้พลงังาน รักษาสิง่แวดล้อม โดยเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศ 
และ เคร่ืองท�าน�า้เย็น (Chiller) ของเคร่ืองจกัรเป็นแบบประสทิธิภาพสงู อีก 1 โครงการใช้เงินลงทนุประมาณ 3.7 ล้านบาทเศษ ซึง่กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) จะให้เงินสนบัสนนุโครงการเป็นจ�านวนเงิน 20% ของเงินลงทนุแตไ่มเ่กินราคากลางท่ีก�าหนด หรือไมเ่กิน 0.7 ล้านบาท
เศษ การตดิตัง้คาดวา่จะด�าเนินการแล้วเสร็จสมบรูณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ในปี 2561 นี ้บริษัทฯ ก็ยงัมีโครงการท่ีจะเข้าร่วมกบัภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป

ช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอรับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI และได้รับอนมุตัิให้การสง่เสริมการลงทนุโดยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 61-0139-1-00-1-0 ลงวนัท่ี  
6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือการผลติอลมิูเนียมแผน่และอลมิูเนียมแผน่ม้วน ประเภท 2.15  กิจการรีด ดงึ หลอ่ หรือทบุโลหะท่ีมิใชเ่หลก็ มีก�าลงัการผลติ 

9



11หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปีละประมาณ 16,000 ตนั โดยได้รับสทิธิและประโยชน์ (ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2561 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัใิห้การสง่เสริม) ดงันี ้
 • ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ
 •  ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส�าหรับก�าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุมาเกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ 

(258 ล้านบาท) ไมร่วมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียน มีก�าหนด 3 ปี นบัแตว่นัเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
 • ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลไปรวมค�านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้

ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลนัน้
 • ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวตัถดุิบและวสัดจุ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการสง่ออกเป็นระยะเวลา  

1 ปี นบัแตว่นัน�าเข้าครัง้แรก
เม่ือมองไปในปี พ.ศ. 2561 ความต้องการซือ้แผ่นอลมิูเนียมแบบเคลือบท่ีมีมากขึน้โดยเฉพาะลกูค้าจากตา่งประเทศ ซึง่จะอยู่ในช่วงเวลาท่ี 

สายการผลติแบบเคลือบใหมค่าดวา่จะสามารถเร่ิมผลติได้ในช่วงต้นของไตรมาสท่ี 2 ในขณะเดียวกนัความต้องการในอลมิูเนียมฟอยล์จากตา่งประเทศ 
ยงัเพ่ิมขึน้ด้วย ซึง่ความต้องการทัง้ 2 สว่นนีจ้ะเตบิโตไปด้วยกนั บริษัทฯ คาดวา่ยอดขายโดยรวมจะเพ่ิมขึน้กวา่ 20% ในปี 2561 และสง่ผลให้ก�าลงัการ
ผลติเตม็ก�าลงัตลอดทัง้ปี ความยืดหยุน่ในการแก้ไขปัญหาจงึเป็นกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสดุ เพราะขณะท่ีปรับเปลี่ยนสิง่หนึง่มกัจะไปกระทบกบัอีกสิง่หนึง่เสมอ

ท้ายท่ีสดุนีบ้ริษัทฯ  ขอยืนยนัวา่จะยงัคงยดึมัน่การด�าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล ซ่ือสตัย์ โปร่งใส มีคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
เพ่ือให้องค์กรมีศกัยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและมุ่งเน้นการถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร โดยเฉพาะการให้ความส�าคญักบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามแนวทางการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีความตัง้ใจมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมท่ีจะทุ่มเทร่วมมือร่วมใจและ
สามคัคีเพ่ือร่วมกนัพฒันาบริษัทด้วยความเข้าใจและแรงสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า และหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นพลงัผลกัดนัท่ีส�าคญั
ให้ บริษัทฯ สามารถด�าเนินงาน ทา่มกลางการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงในเชิงธรุกิจ ได้อยา่งแข็งแรงและมัน่คง และก้าวสูอ่งค์กรธรุกิจท่ียัง่ยืนในอนาคต

 ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2560 ซึง่ได้จดัท�าเป็นแผน่ CD และได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)  กบัท�าเป็นรูปเลม่ท่ีแจกตอนลงทะเบียน ขอให้ท่ีประชมุรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือแสดงความคดิเหน็ แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือแสดงความคดิเหน็อ่ืนใด จงึถือวา่ท่ีประชมุ
รับทราบรายงานประจ�าปีและรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 ตามท่ีเสนอ โดยไมมี่การลงมตใินวาระนี ้

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ขอรายงานต่อท่ีประชมุว่า ในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,891.50 ล้านบาท หนีส้ินรวม 821.92 ล้านบาท  

รายได้รวม 1,579.40 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยรวม 1,562.29 ล้านบาท ก�าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 17.11 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยทางการ
เงิน 13.05 ล้านบาท ก�าไรส�าหรับปี 11.69 ล้านบาท ก�าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.12 บาท/หุ้น

 งบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุฯ ดงักลา่ว ได้รับการตรวจสอบจากคณุศริิรัตน์  ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 จาก 
บริษัทส�านกังาน อีวาย จ�ากดั (เอินส์ท แอนด์ ยงั) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต และงบการเงินฯ ในแผน่ซีดีซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2) และ ในเลม่รายงานประจ�าปี 
2560 ท่ีแจกตอนลงทะเบียน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม นางสาวจิราภรณ์  อมรภทัรศลิป์ อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุ
ไทย ผู้ ถือหุ้น จ�านวน 366 หุ้น มีข้อซกัถามเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน หน้า 34 ในสว่น สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ�านวน 969,500 
บาท เป็น 32,459,716 บาท กบั หน้า 35 ในสว่นหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จ�านวน 1,500,078 บาท เป็น 24,668,097 บาท ทัง้ 2 รายการนี ้
เพ่ิมจากอะไร กรรมการผู้จดัการชีแ้จงว่า สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้จากเงินมดัจ�าค่าซือ้เคร่ืองจกัร 31 ล้านบาทเศษ ส่วนหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  
สว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากการลงบญัชีขาดทนุ unrealized loss on commodity swap กบั exchange นอกนัน้เป็นภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย เงินรับลว่งหน้า ฯลฯ และ
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพ่ิมเตมิอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงิน งบดลุและงบก�าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีเสนอด้วย 
คะแนนเสียง เหน็ด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ�านวนหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมีนโยบายท่ีจะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 60 ของก�าไรสทุธิจากการ

ด�าเนินงาน ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัการพิจารณาพิจารณาอนมุตัขิองท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น โดยตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ ก�าหนดวา่ “ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากก�าไร” คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ บริษัทฯ มีผลก�าไรประจ�างวด 
ปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ�านวน 11.69 ล้านบาท และ มีก�าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 145.67 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจะจา่ยเงินปันผลได้ จงึ 
ขอเสนอตอ่ท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากก�าไรสทุธิ และ ก�าไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
จ�านวน 99,902,123 หุ้น ในอตัรา 0.20 บาท ตอ่หุ้น คดิเป็นอตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลตอ่ก�าไรสทิธิร้อยละ 166.66 รวมเป็นเงิน 19,980,424.60 บาท โดย
ก�าหนดรายช่ือผู้ มีสทิธิรับเงินปันผล (Record date) ในวนัองัคารท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ก�าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 การจา่ยเงินปันผล
ครัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะถกูหกัภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยในอตัราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสทุธิ 0.18 บาท/หุ้น

ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก�าหนดวา่ บริษัทฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ 
จดทะเบียน  โดยบริษัทฯ ได้ส�ารองสว่นนีไ้ว้ครบแล้ว

 จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือคดัค้าน  แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือคดัค้านประการใด  
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้จา่ยปันผล ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย 89,895,134 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  

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

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561 2561 2560 เพิ่มขึ้น

คา่ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี 890,000 700,000 190,000

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

คา่สอบทานรายงานประจ�าปี - 90,000 (90,000)

รวมคา่สอบบญัชี 1,490,000 1,390,000 100,000

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) นายทาเคชิ  ยาตาเบ้ กรรมการ 2) นายสมเกียรต ิถวิลเตมิทรัพย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 3) นางสรณีย์ ดีพนัธุ์พงษ์ กรรมการ/
เลขานกุารคณะกรรมการ/เลขานกุารบริษัทฯ  4)นายสหสีห์  ชิตานนท์ กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ

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

 กรรมการท่ีครบวาระครัง้นี ้มี นายสมเกียรต ิถวิลเตมิทรัพย์,  นางสรณีย์  ดีพนัธุ์พงษ์,  นายสหสีห์  ชิตานนท์  ได้มาเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย 
และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่อีกวาระหนึง่ จงึถือเป็นผู้ มีสว่นได้เสียในวาระนี ้ดงันัน้ เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้เป็น
ไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนีเ้ป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการทัง้ 3 ทา่น จงึแสดงความจ�านงขอออกจากท่ี
ประชมุในวาระนี ้และขอให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามาในท่ีประชมุอีกครัง้หลงัการประชมุระเบียบวาระนีแ้ล้วเสร็จ 

 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 2561 (ครัง้ท่ี 40) เลอืกตัง้กรรมการท่ีครบวาระ 4 ทา่น ประกอบด้วย  1) นายทาเคชิ  ยาตาเบ้ 2) นายสมเกียรต ิ 
ถวิลเตมิทรัพย์ 3) นางสรณีย์  ดีพนัธุ์พงษ์ 4) นายสหสีห์  ชิตานนท์ กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและลงมตเิป็น 
รายบคุคลเรียงล�าดบักนัไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน แตไ่มมี่ถือผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์เลือก นายทาเคชิ  ยาตาเบ้   นายสมเกียรต ิ ถวิลเตมิทรัพย์   นางสรณีย์  ดีพนัธุ์พงษ์ นายสหสีห์  ชิตา

นนท์ กลบัเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการ/กรรมการตรวบสอบของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไมน่บัรวมสว่นของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสว่นได้เสียท่ีไมไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ที่ รายนาม
คะแนนเสียง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ

1 นายทาเคชิ  ยาตาเบ้   76,513658 85.11 0 0 13,381,476 14.89

2 นายสมเกียรต ิ ถวิลเตมิทรัพย์   89,895,134 100.00 0 0 0 0

3 นางสรณีย์  ดีพนัธุ์พงษ์ 85,857012 95.21 0 0 4,308,122 4.79

4 นายสหสีห์  ชิตานนท์ 89,723,454 99.81 0 0 171,680 0.19
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ก่อนจะเร่ิมพิจารณาในวาระถดัไป ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์, นางสรณีย์  ดีพนัธุ์พงษ์, นายสหสีห์ ชิตานนท์  
ให้กลบัเข้ามาในท่ีประชมุ และประธานฯ ได้ด�าเนินการประชมุตอ่ไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในปี 2560 บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีประจ�าปี 2560 และคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มีการพิจารณาคดัเลือกส�านกังานสอบบญัชีประจ�าปี 2561 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 2561 เป็นปีท่ี 21 และมีมตใิห้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2561 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคล
เป็นผู้สอบบญัชี และอนมุตัคิา่สอบบญัชี ดงันี ้

 1) นางสาวศริิรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 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 7 และ บริษัท ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั / ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้เป็น ผู้ ถือหุ้น หรือ

ไมมี่ความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว โดยก�าหนดคา่สอบบญัชีประจ�าปี 2560 ดงันี ้
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ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ใชจ่า่ยอ่ืนท่ีเรียกเก็บเทา่ท่ีจ�าเป็นตามท่ีจา่ยจริง เชน่ คา่เดนิทาง คา่ท่ีพกั แตไ่มเ่กิน 120,000 บาท ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบติั
โดยทัว่ไป คา่ตรวจสอบบญัชีตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุก�าหนด (ถ้ามี) จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือคดัค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอ่ืน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม หรือคดัค้าน หรือเสนอเป็น 
อยา่งอ่ืน

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ให้ นางสาวศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย์และ/หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล และ/หรือ  
นางสาวศริาภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 ในอตัราคา่ตอบแทนตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เหน็ด้วย 89,895,134 
เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง โดย
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานฯแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชมุประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 39 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 ได้อนมุตัจิา่ยคา่ตอบแทน

ให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบีย้ประชมุครัง้ละ 5,000 บาท และ จา่ยบ�าเหน็จในอตัราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล สว่นคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมเ่กินปีละ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสม
ของคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2561 และ พิจารณาจากผลการด�าเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการก�าไรและมีการจ่าย
เงินปันผล เหน็ควรน�าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ใช้เกณฑ์เดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา คือ เบีย้ประชมุ ครัง้ละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และ จา่ยบ�าเหน็จในอตัราร้อยละ 3 
ของยอดเงินปันผล คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไมเ่กินปีละ 500,000 บาท รวมเบีย้ประชมุ ปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสม
ของคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และพิจารณาจากผลการด�าเนินการของบริษัทแล้ว 
เหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน แตไ่มมี่ผู้ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม หรือคดัค้าน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้จา่ยคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เหน็ด้วย 

89,895,134 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0 ของจ�านวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียง โดยไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนี ้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ไมมี่ผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใด และมีค�าถามอ่ืนใดอีก ประธานฯ กลา่วปิดประชมุ เวลา 16.00 น. 

อนึง่ จากการสอบทานและตรวจสอบจ�านวนผู้ ถือหุ้น และ จ�านวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนท่ีถกูต้องตามทะเบียน คือ มีผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุแทน รวมทัง้สิน้ 44 ราย นบัจ�านวนหุ้นได้ 87,508,841 หุ้น คดิเป็น
ร้อยละ 87.59 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึบนัทกึไว้ 

(นายสนัชยั ชยัเฉนียน)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ประธานท่ีประชมุ

(นางสรณีย์ ดีพนัธ์พงษ์)
กรรมการ / เลขานกุาร

ผู้จดบนัทกึ
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ค่าตอบแทน

AGM ประจ�าปี 2561 AGM ประจ�าปี 2560 เพิ่ม/ลด

เบีย้ประชมุ

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
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VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
Minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No. 40)

Friday, 28th April 2017 at 14:00 hours

 The Board Director of Varopakorn Public Company Limited heldthe 40th Ordinary Shareholder General Meeting 2018 on Friday, 
27th April 2018 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 Chaixamienas Chairman. 

 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. Mrs.Songsiri Soontornwipat Director/Chairman of Audit Committee
  6. Mr.Mamoru Kubota Director/Audit Committee 
  7. Mr.Somkiat Twiltermsup Director/Audit Committee
  8. Flt.Off.Kamolnai Chaixanien Director
  9. Mr.Toshiaki Sasaki Director 

 Board Director Members Absentees:
  1. Mr. Suchin Wanglee Independent Director
  2. Mr. Takashi Yatabe Director

 External Auditors and Representative Attendees:
  1. Ms. Sirirat Sricharoensup EY Thailand Co., Ltd.
  2. Ms. Sawita Yothinprasert EY Thailand Co., Ltd.

The Chairman addressed to the meeting that the company registered capital were 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 todate, 
the shareholders by rights including the proxy shareholders, 48 in total attended the meeting, given the amount of share at 89,895,134 
shares and it was 89.98 % 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 theregulations of the voting that the number of thevote fromthe shareholders should be the 

same as the number of theirshares 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 done on 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 introducedhimself 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 Annual General Meeting of Shareholder Year 2018 (No.40) date 2nd April 2018 with the following enclosure:

 1) Copy of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.39).
 2) Annual Report 2017 with the balance sheet and Profit and Loss Statement together with the report from the auditor as of 31st 

December 2017 on CD
 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 adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.39), held on Friday 28th April 2017
 2. To acknowledge the Company’s Annual report and operation performance for the year 2017
 3. To consider the approval of the financial statement, balance sheet and profit and loss statement as of 31st December 2017
 4. To consider dividendpayment for operation from 1st January 2017 to 31st December 2017
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 5. To consider the appointment 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 2018
 7. To consider the approval of remuneration for the Board’s directors and the audit committee
 8. To consider other matters (if any)
The Secretary of the Board explained the corrections on the typos in the Annual Report 2017, on page 28 first paragraph, line 8 

in Thai version and line 9 in English version “gross profit margin at 6.60% correction to 6.35%” and page 29, 2nd paragraph line 6 in Thai 
version and 3rd paragraph line 6 in English version “221 days correction to 152 days” 

The Chairman addressed the Meeting with the following agenda:

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year 2017 (No.39), held on Friday, 28th April 2017  
The Chairman presented the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder Year2017 (No.39) 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 acknowl-
edged 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 89,895,134 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 Company’s Annual report and operation performance for the year 2017
The Chairman requested the Managing Director to report the company performance in 2017, under the name of the Board  

Directors of the Company at the Shareholders Meeting.
The Managing Director reported that since the death of Phra Bat Somdet PhraParaminthra Maha Bhumibol Adulyadej   

Barommanathbophit, KingRama IXth on October 13, 2016 following by the Royal Cremation of His Majesty as “Father of the Kingdom” on 
October 26, 2017, the unity of the Thai people has been combined into one in bestowed their gratitude towards our beloved and most  
respected King whom rest eternally in the Thai people’s heart. In respect to the occasion, the Company Board Directors and staff of  
Varoprakorn Public Co., Ltd. unanimously followed the late King Rama IXth’s words of wisdom as guideline in their working life.

2017 was another challenging year as the competitive in the Aluminum Industry both internal and external especially in the 
Greater China affected the sales growth and business performance of the Company. The sales income of the company in 2017 at 1,562.63 
MB which increased by 99.5 MB or 6.8% comparing with the year 2016. The Company concentrated on sales of rolled product i.e. Fin Stock 
and Pre-coated Fin Stock for Automotive Heat Exchangers and office air condition equivalent to 68% of the total company sales since these 
products were more competitive among others by qualified productivity and service efficiency thus be able to achieve the target’s requirements.

In addition, the strong relationship with Mitsubishi Group, our business partner given us the opportunity to raise the sales growth 
within Japan with high standard of productivity and quality in which our Japanese business partner given as first priority.    

The sales proportion on the Aluminum Sheet Products at 9.32% which increased by 7.87%, and the sales proportion of Aluminum 
Roll Products at 90.68%, decreased by 92.13% comparing to the sales proportion in 2016. In total sales volume, the sheet products increased 
by 26.5%, roll products increased by 5.1% of which foil aluminum products increased by 72%, the condensing unit and coated air  
condition increased by 17% because of the higher demand in the market and the capability to meet the requirement for the new business 
target. The sales volume on non-coated air condition decreased by 25% whereas the sales volume of the automotive heat exchanger  
decreased a little in the proportion of the aluminum pre-coated fin stock within the local market as well as the Japanese and international 
market. The Company emphasized the marketing strategy in order to increase the sales volume by gaining more business partners both 
locally and internationally and seeking the opportunity to increase the customer base in India, Australia,Turkey and within Asian countries.
The Company concentrated on the efficiency and high speed of service towards our business partners in Thailand including product  
services, logistics and proper warehouse which were the important factors that the customers given their continuous orders. Upon control-
ling the productioncost, the Company concentrated on the best quality of raw materials with reasonable prices including cost control on 
the use of power andgiven the policy to manage the production line to its bestefficiency and quality.The main cost of sales came from the 
production cost of which aluminum was the raw materials on production. The aluminum cost varied by the price of the world market. In 2017 
the price came up higher than in 2016 thus affect the sales cost. The sales cost in 2017 equivalent to 1,463.45 MB or 93.65% of total income 
which increased by 1,358.59 MB or 92.86% of the total sales income in 2016.  The gross profit margin in 2017 equivalent to 6.35% of the 
sales income, decreasing from 2016 by 7.14%. The selling and administrative expenses in 2017 equivalent to 72.04 MB, decreasing from 
76.57 MB in year 2016 thus the operating profit in 2017 equivalent to 0.75% of sales income decreased from the year 2016 which gained 
1.26% of total sales income. The total monetary expenses in 2017 at 13.05 million baht increased by 9.69 MB from 2016.The main reason 
came from the price of raw materials and the higher interest rate. In 2017, the Company gained from other income at 7.23 MB and from the 
profit of the exchange rate at 9.54 million baht but there were some loss from commodity swap agreement by 26.80 MB in order to protect 
the risk on volatility of aluminum prices.

In 2017 theCompany gained net profit at 11.69 MB or equivalent to 0.12 baht per share with net profit margin at 0.75% and the 
Company gained profit before interest, tax on depreciation and amortization (EBITDA) at 7.67% of total gross income of which decreased 
by 9.17% from the year 2016.
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By the end of 2017, the Company total assets were 1,891.5 MB increased by 183.44 MB from the year 2016 which mainly came 
from the increase of the current assets, especially the products left in stock increased by 166.8 MB from 486.25 MB to 653.06 MB. The 
permanent assets decreased by 36.7 MB because of the accounting record on new coated machine (FCL2) and the increase of non-current 
assets at 32.45 MB which came from the deposit of the new machinery.Total liabilities increased by 183.7 MB from 638.19 MB to 821.92 
MB with same direction on investment of current assets and mainly in trustee balance sheet for raw material procurement. The long term 
liabilities and the due debts within one year decreased by 44.8 MB, however, we estimated that the amount will be increased to 250 MB 
within 2018 due to the loan on new project, the provision for fixed employee benefit at 27.42 MB and the shareholders’ equity remained at 
1,069.5 MB with the unappropriated retained earningsat 145.6 MB.

The overall financial balance sheet of the Company were in good terms with a little decreased on available liquidity from 1.44 to 
1.29 and the debt to equity ratio of the shareholders increased from 0.60 in 2016 to 0.77 in 2017 due to higher loan amount. Profitability 
rate were also shown in positive numbers with profit margins at 0.75%. The return on equity and assets at 1.09% and 0.65% respectively.

In 2017, the Company cash flow were taken into management activities at 45.4 MB resulted from raw materials investment for 
new products for our expansion plan in 2018, however, the efficiency of long term debtor has been well managed with average duration of 
debt collection at 83 days quite close to the year 2016. The duration of paid up debt from the Company in average at 152 days increased 
from 140 days in 2016. Most of the product in stock were the aluminum product which were not deteriorated.  Normally the price of  
aluminum has been changed according to the world market and mostly in accordance with the partner mutual agreement.

In 2017 the Company has extended the agreement with warm co-operation with Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. on technical  
assistance and distributionagreement for another 5 years. This has been the third contract since 1995 in co-operation on technical supports 
to develop the products and the expansion of the customer base to the clients of Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. During the 20 years of close 
relationship with Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.,one of the best aluminum product distribution, has helped develop the Company’s stability 
continuously into one of the top aluminum distributor with marketing plan to improve the growth of the company businessand become the 
aluminum product leader in Thailand and yet to move on as thealuminum product leader in Asia. 

Apart from this, the Company has increased the aluminum fin stock market share and the aluminum foil which has been an  
important growing market. The air condition have been vital consuming factor for India especially those in the big cities. This has been an 
opportunity for the export on aluminum fin stock product of the Company since Thailand has the advantage over the Free Trade Agreement 
(FTA) between Asia–India and Thailand-India, thus those in the aluminum food packaging products would be interested to import more 
aluminum foil in increasing their productivity.

With the business growth target as specified, the Company has planned to increase the productivity to 90% from the current 
productivity at 75% plus the investment in productivity line of pre-coated aluminum sheet fin stock for air condition which has been  
operated on March 2018 onwards.

The proportion on export for 2017 has been increased from 10% in 2016 to 30% and likely the increase of export should be 45% 
in 2018 which the increasing proportion would be continuous to the year 2022. From this forecast, the Company has put the investment 
plan into Foil Mill Machinery and the Separator in 2018 including the standard product inspection tool in order to standardize and develop 
the employee skills in productivity and services to continue the customer satisfactory and upscale the marketing strategy, sales promotions, 
social media and public relations as well as being partnership within the Industry in every sector both government and private to do the 
research and develop in order to increase the quality, innovation in productivity and be able to compete with the competitors among local 
and  international market.

The Environmental Conservation Project including the demonstration project on High Efficiency Melting Furnaces in the Aluminum 
Industry by 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 and recycling the heat loss including to communicate about this technology support to all. Upon participating in the 
project and using the company 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 by using the Melting Furnaces in the factory as main machinery which helped the  
productivity with more efficiency and best quality. In January 2018, The Japan External Trade Organization (JETRO) and the New Energy 
and Industrial Technology Development Organization (NEDO) under the co-operation of the Division of the Industrial Factory arranged the 
Entrepreneur Seminar to expand the results with 40 participants attended the Seminar.     

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.  The Company has participated in many projects such as the using of regenerative furnaces and  
recycling the heat loss energy which save the energy and reduce the release of carbon dioxide by 30% - 40% according to the target, the 
use of Melting Furnaces as main machinery in order to support the productivity with efficiency and quality and the project on the installation 
of LED (Light Emitting Diode) and the installation of VSD (Ventricular Septal Defect) in the air compressor which reduced the using of  
energy and reduced the cost of electricity according to the target. Apart from these projects, in 2017 the Company has also participated 
in the project on supporting materials in saving energy by the Department of Alternative Energy Development and Energy Conservation in 
reducing the use of energy and protect the environment by changing the air condition and chiller in the machinery to give the best effi-
ciency with the investment fund of about 3.7 MB with the support of the Department by 20% of the investment fund which not over the  
average set up price or not more than 0.7 MB. The installation of the machinery of the project completed in May 2018 and there should be 
more project to work closely with the government sector.
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The end of 2017, the Company received the fund support from BOI 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 benefits (since 3rd January 
2018) which was the approval date of the Board of Investment) as  following:

 • Exemption from Import Duty for Machinery by the consideration of the Committee of the Board of Investment.
 • 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.

 • Exemption from Income Tax of the Dividend from thebusiness operation that received the exemption from Corporate Income 
Tax of Net Profit within the same duration.

 • Exemption on Customs Duty on Import of Equipment or Machinery for productivity within one year since the first day of the 
importhandling commencement.

With 2018 forecast, the requirement on pre-coated aluminum sheet should be increasing by the demands from international 
customers which align with the new line productivity to be commenced by 2nd quarter and at the same time the demands on aluminum foil 
would be increasing. With the growth of these 2 requirements in the market, the Company anticipated that the sales volume would  
increase by 20% in 2018 and resulting the full capability in the productivity through the year, the flexibility to cope with facing problem 
should be the best strategy as normal practice that once the changing occurred would reflect other as well.

Lastly, the Company Board Directors wished to confirm that we have been operating our business with good corporate  
governance, with loyalty, transparent operation, 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 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 2017 with the CD 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 none  
questions raised, therefore it has been understood that the Meeting acknowledged the Report of the Managing Director and the Company 
Performancefor the year 2017.

 
Agenda 3 :  To consider the approval of the Financial statement, balance sheet and profit and loss statement  as of 31st December 2017

The Chairman informed the meeting that in the year 2017, total asset of the company were 1,891.50 MB, total liabilities at 821.92 
MB, total revenue at 1,579.40 MB with total expenses at 1,562.29 MB, profit before expenses and tax return at 17.11 MB, financial  
expenses at 13.05 MB, net profit for the year at 11.69 MB, with earnings at 0.12 baht per share.

The Financial Statements, balance sheets and profit statements have been reviewed and audited by Miss.Sirirat Srichaorensup, 
certified public accountantno. 5419 from EY Office Ltd. (Ernst and Young) which have been approved by the Committee and shown on the 
report of the balance sheet in the annual report of 2017 with CD which had been sent to the shareholders, together with the invitation letter 
to attend this meeting (attachment 2) and the Annual Report 2017 distributed upon the registration.

The Chairman opened the opportunity for the shareholders to ask questions. Khun Jiraporn Amornpattanasilp, shareholder rights 
volunteer as proxy from Thai Investor Association, holding 366 shares, raised the questionon the Financial Statement page 34 about the 
increase non-current assets in 2016 from 969,500 Baht to 32,459,716 Baht and on page 35 about the other current liabilities in 2016 which 
increased from 1,500,078 Baht to 24,668,097 Baht. The Managing Director explained that the non-current assets increased because of the 
deposit on machinery investment at about 31 MB and for the increase of current liabilities resulted from unrealized loss on commodity swap 
and the exchange rate apart from that were the withholdings tax, advance payment etc. No other questions, the Chairman requested the 
Meeting to consider the Report.

After the consideration, the meeting unanimously approved the balance sheet and profit of account as of 31st December 2016 
with the number of vote 89,895,134 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 dividend payment for operation from 1
st 

January 2017 to 31
st
 December 2017

     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 31

st 
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December 2017 at 11.69 MB and unappropriated retained earnings at 145.67 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 31

st
 December 2017 to the shareholders of 99,902,123 shares at 0.20 baht per share at dividend payout ratio to profit 

by166.66% equivalent to 19,980,424.60 by given to those who held the rights as record dated Tuesday 9th May 2018 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 0.18 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 89, 895,134 
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 consider the appointment of 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.Takashi Yatabe, Director (2)Mr.Somkiat Twiltermsup, Director/Audit Committee (3)Ms.Sorranee Deephanphong. Director/Secretary 
of the Board/Company Secretary (4) Mr. Sahasee Chitanondh, Director/Managing 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: http://www.varopakorn.com as well as through SET News but there were no candidate 
proposal.

The four directors whom completed their terms, namely Mr.Somkiat Twiltermsup, Ms.Sorranee Deephanphong, and Mr.Sahasee  
Chitanondh 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  
Nomination Committeeto propose to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 (No. 40) to proposethe 4 directors 
namely 1) Mr.Takashi Yatabe 2) Mr.Somkiat Thaviltermsub 3) Ms.Sorranee Deephanphongs 4) Mr. Sahasee Chitanondh 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.Takashi Yatabe, Mr.Somkiat Twiltermsup, Ms.Sorranee Deephanphong 
and Mr. Sahasee Chitanondh returned to the position of Directors/Audit Committee for another terms as proposed by the Board Committee 
with the attended shareholders vote excluding the stakeholders as following:

No. Names
Voting Numbers

Agreed Not Agreed None Vote

Voice % Voice % Voice %
1 Mr.Takashi Yatabe 76,513,658 85.11 0 0 13,381,476 14.89

2 Mr.Somkiat Twiltermsup 89,895,134 100.00 0 0 0 0

3 Ms.Sorranee Dephanphongs 85,857,012 95.21 0 0 4,308,122 4.79

4 Mr.Sahasee Chitanondh 89,723,454 99.81 0 0 171,680 0.19
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Before proceeding the Meeting, the Chairman invited Mr.Somkiat Twiltermsup, Ms.Sorranee Deephanphong, Mr.Sahasee  
Chitanondh 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 2018
The  Chairman informed the Meeting that in 2017, EY Office Ltd. has been appointed as Auditor for the year 2018 and the Audit 

Committee have considered EY Office Ltd. to be the Auditor for the year 2018 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 Ltd. as the Auditor for the year 2018 and being 21

st 

year of service for the consideration of the Ordinary Shareholders General Meeting for 2018 and appointing the following certified accountants  
and approval on the accounting service fee as following: 
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 1. Miss Sirirat Srichaorensup, Certified Auditor no. 5419,signed on our account for 3 years since 2015  and / or
 2. Miss Supannee Triyanuntakul, Certified Auditor no. 4498, signed on our account for 4 years since 2014and / or
 3. Miss Siraporn Ouaanunkul, Certified Auditor no. 3844, never signed on our account
They were all from EY Office Ltd. (previously Ernst & Young) and to be our auditor from EY Office Ltd. for 7 years and were not 

our shareholders or had nonerelationship 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 Triyanuntakul and/or Miss 

Siraporn Ouaanankul as the company’s auditors for the year 2018 with remuneration as proposed with agreed vote at 89,895,134 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 forthe Board’s directors and the audit committee.
The Chairman informed the Meeting that at the last Shareholders Meeting no.39 the Meeting approvedthe 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 for 2018 proposed to the Meeting after consideration on the past result of the company performance and considered that the 
Company performed well with profit and dividend thus agreed to propose to the Shareholders Meeting with the same standard as last year 
that the directorsshould receive the same meeting allowance at 5,000 baht per person per time and thecompensation reward at 3% of the 
total dividend and pay to the audit committeenot more than 500,000 baht per year including meeting allowance in the year 2016. 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.

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 89,895,134 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 (if any).
No other matter or any questions raised, the Chairman closed the meeting at 16:00 hours.
However, upon re-checking and auditing the number of shareholders and number of shares who held the rights for the voting in 

this Meeting were correct according to the registration certified as the shareholders attended the Meeting themselves and the proxies attended as 
stated, 44 persons in total with 87,508,841 shares in total, amounted to 87.59% of the sold shares. Thus 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 Directors

The Recorder 
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Auditor Fee for 2018 2018 2017 Increased

Audited financial statements for the year 890,000 700,000 190,000

Quarter financial review (Q.1 – 3) 600,000 600,000 -

Annual report review - 90,000 (90,000)

Total Audit Fee 1,490,000 1,390,000 100,000

Remuneration

AGM Year 2018 AGM Year 2017

Meeting 
allowances

(each/person)

Remuneration
(Group)

Meeting 
allowances

(each/person)

Remuneration
(Group)

Increase / 
Decrease

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

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

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

Remain
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ช่ือ - ช่ือสกลุ : นายสันชัย  ชัยเฉนียน
อาย ุ : 82  ปี      
เชือ้ชาต ิ- สญัชาติ : ไทย
ท่ีอยู ่ : 21 ซ.รามค�าแหง 12 แยก 4 (อดุมยศ 4) ถ.รามค�าแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม.10240     
วฒิุการศกึษา : ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลยัซีราควิส์ สหรัฐอเมริกา     
การอบรม : ไมมี่
ต�าแหนง่ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ                    บมจ.วโรปกรณ์  ปี 2551 - ปัจจบุนั
  - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.วโรปกรณ์  ปี 2551 - ปัจจบุนั
  - กรรมการผู้จดัการ  บมจ.วโรปกรณ์  ปี 2534 - 2551
  - กรรมการ   บมจ.วโรปกรณ์  ปี 2534 - ปัจจบุนั
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน* : - กรรมการ   บจ.โลหการไทย ปี 2537 - ปัจจบุนั
  - กรรมการ/หุ้นสว่น  บจ.นิตคิาสติง้, บจ.นิตแิมชีนน่ิง, หจก.นิตเิอน็จิเนียร่ิง
  - กรรมการ   บจ.ไทยวดีวิศวกรรม   
  - กรรมการ   บจ. ไทย รีฟริเจอเรชัน่ คอมโพเน้นท์
  - กรรมการ   บจ. ยไูนเตด็คอนสตรัคชัน่แมติเรียล
  - ประธานกิตตมิศกัดิ์  กลุม่อตุสาหกรรมอลมิูเนียม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
การถือหุ้นในบริษัท : 1,919,722 หุ้น คดิเป็น 1.92% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด
ข้อพิพาททางกฏหมาย : ไมมี่
เข้าร่วมประชมุ : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท  4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้
  - Pre Board Meeting 4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้     
  - ประชมุคณะกรรมการบริหาร 24 ครัง้ เข้าร่วม 24 ครัง้

* (ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ)
    
ช่ือ - ช่ือสกลุ : นางทรงศิริ  สุนทรวิภาต
อาย ุ : 85  ปี
เชือ้ชาต ิ- สญัชาติ : ไทย
ท่ีอยู ่ : 8 หมู ่1 ถนนพระศกัดิ์ ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270     
วฒิุการศกึษา : ปริญญาตรี ด้านบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
การอบรม : -   Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003      
   อบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)     
ต�าแหนง่ปัจจบุนั : - กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากดั (มหาชน) ปี 2542 - ปัจจบุนั
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน : ไมมี่
การถือหุ้นในบริษัท : ไมมี่  
ข้อพิพาททางกฏหมาย : ไมมี่
เข้าร่วมประชมุ : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท  4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้    
  - ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้    

   * (ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ)

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3
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ช่ือ - ช่ือสกลุ : นายโทชิอากิ  ซาซากิ (Mr.Toshiaki Sasaki)
อาย ุ : 49  ปี
เชือ้ชาต ิ- สญัชาติ : ญ่ีปุ่ น
ท่ีอยู ่ : 7-2, Marunouchi 2-chome, Chivoda-ku, Tokyo 100-7027, Japan.
วฒิุการศกึษา : Graduated from Otaru University of Commerce in March, 1993 (Banchelor of Commerce)
การอบรม : ไมมี่
ต�าแหนง่ปัจจบุนั :  กรรมการ   บมจ.วโรปกรณ์ ปี 2558 - ปัจจบุนั
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน : - Director,   Thai Metal Processing Co.,Ltd ปี 2558 - ปัจจบุนั
  - Director,   Muaug - Max (Thailand) Co., Ltd. ปี 2559 - ปัจจบุนั
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน* : - Manager,   Non-Ferrous Metals Trading Business Unit,
      Mitsubishi Corporation ปี 2536 - 2552
  - Chief Manager,  Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd.
      (Current Mitsubishi Corporation 
      (Current Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.) ปี 2552 - 2553 
  - General Manager,  Heat Exchanger Materials Business Dept. B, ปี 2553 - 2558
      Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.    
  - Department Head,  Non-Ferrous Metals Product Dept. Thai-MC Co., Ltd. ปี 2558 - 2559
  - SVP and Coo.   Metal Group, Mitsubichi Company (Thailand) Ltd
      and Thai - MC Company Ltd. ปี  2559 - ปัจจบุนั
การถือหุ้นในบริษัท : ไมมี่
ข้อพิพาททางกฏหมาย : ไมมี่
เข้าร่วมประชมุ : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท  4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้    
  -   ประชมุ Pre Board Meeting  4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้

* (ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ)

ช่ือ - ช่ือสกลุ : นายจิรวุฒิ  จัยวัฒน์
อาย ุ : 62  ปี
เชือ้ชาต ิ- สญัชาติ : ไทย
ท่ีอยู ่ : 19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วฒิุการศกึษา : - ปริญญาโท วิศวกรรมการจดัการ (Engineering Management) 
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล (Mechanical Engineering)
   Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), NY, USA.
การอบรม : - ไมมี่
ต�าแหนง่ปัจจบุนั : - กรรมการ   บมจ.วโรปกรณ์ ปี 2558 - ปัจจบุนั
ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืน : - กรรมการ   บจ.ประภาวส ุ ปี 2540 - ปัจจบุนั
  - กรรมการ   บจ.สามพิสทุธ์ิ ปี 2543 - ปัจจบุนั
  - กรรมการ   บจ.สมาสยั ปี 2549 - ปัจจบุนั
  - กรรมการ   บจ.บาหยนั ปี 2545 - ปัจจบุนั
  - หุ้นสว่นผู้จดัการ   หจก.เพญ็ประภา ปี 2554 - ปัจจบุนั
ประสบการณ์  - วิศวกรโครงการ   บมจ.บางจากปิโตเลียม ปี 2525 - 2530
  - ผู้จดัการฝ่ายวางแผน บมจ.วโรปกรณ์ ปี 2530 - 2540
  - ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ซีไอเอม็บี ไทย (CIMB Thai) ปี 2540 - 2556
การถือหุ้นในบริษัท : 394,060 หุ้น คดิเป็น 0.39 % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด
ช้อพิพาททางกฏหมาย : ไมมี่        
เข้าร่วมประชมุ : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท  4  ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  4  ครัง้

* (ต�าแหนง่ในกิจกรรมอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ
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22 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนงัสือเชญิประชมุสามญัผถูอืหนุ

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 บรษิทัยอย 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
ของบริษทัฯ 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 ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำหรอืถอืหนุ
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
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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 85 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำาบลปากน้ำา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือ

Mrs.Songsiri  Soontornwipat Chairman of the Audit Committee age 85 years address No.8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270. or
    3) นายสันชัย ชัยเฉนียน  ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำาแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240
Mr.Sanchai  Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO), age 82 years address No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, 
Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240.

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปน็ผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2562 (ครัง้ที ่41) ใน
วันศุกร์ที่  26  เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500  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 2019 (No.41) to be held on Friday 26th 
April  2019, at 14.00 p.m., or later meeting to be in Evergreen Hall, 2th Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 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 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ตำาบลปากน้ำา อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

Mrs.Songsiri Soontornwipat, Chairman of the Audit Committee age 85 years address No. 8 Phasuk Road, Paknarm, Muang, Samutprakarn 10270.

     3) นายสันชัย ชัยเฉนียน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามคำาแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 

Mr.Sanchai  Chaixanien, Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO), age 82 years address No. 21 Soi U-domyos 4, Ramkhamhaeng 12 Road, 

Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 

(ครั้งที่ 41) ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์  ชั้น 2  โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ ซอยพิพัฒน์ เขต

บางรัก กรุงเทพฯ 10500 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 Year 2019 (No.41) to be held 

on Friday 26th April 2019, at 14.00 p.m.  at the Evergreen Hall, 2th Floor, The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, Soi Pipat, Bangrak, Bangkok 10500 

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 2561 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 

Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2018 (No.40) held on Friday 27th April 2018.

   (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
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจำาปี และผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561 

Agenda No.2 To consider the Company’s annual report and operation performance for the year 2018.

   (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 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.3 To consider the approval of financial statements, Balance Sheet and the Profit and Loss Statement as of 31st December 2018.

   (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  พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงาน ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.4 To consider dividend payment for operation performance from January 1 to December 31, 2018.

   (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. นายสันชัย ชัยเฉนียน (ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

     Mr.SanchaiChaixanien,  (Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

             Approve Disapprove Abstain

    2. นางทรงศิริ  สุนทรวิภาต (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)

     Mrs.SongsiriSoontornwipat,  (Director / Chairman of the Audit Committee or)

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

             Approve Disapprove  Abstain

    3. นายโทชิอากิ ซาซากิ (กรรมการ)

     Mr.Toshiaki  Sasaki, (Director) 

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

            Approve  Disapprove Abstain

    4. นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ (กรรมการ)

     Mr.Chirawut Chaiyawat, (Director)

      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

      Approve Disapprove Abstain
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ลงช่ือ .......................................................... ผู้มอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Grantor
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy
  
ลงช่ือ .......................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ
Signed (……………………………………….) Proxy

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562

Agenda No.6 To consider the appointment of Certified Public Accountants and their fees 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 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) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ปน็ไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะน้ี 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) นายสันชัย ชัยเฉนียน ประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                

  Mr.Sanchai Chaixanien Chairman of the Board / Chief Executive Officer (CEO)  

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
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28 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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 2562 (คร้ังท่ี 41) ในวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล  

เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 (No.41) to be held on Friday 26th April 2019 at 14.00 p.m. at the Evergreen Hall, 2nd Floor,               

The Evergreen Laurel Hotel, No.88 Sathorn North Road, (Soi Pipat), Bangrak, Bangkok 10500 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 แลวแตกรณี ทัง้นี ้ภายใตบงัคบัดงัตอไปน้ี

(ก) หนงัสอืรบัรองการเปนนติิบคุคลนัน้อาจจะเปนเอกสารทีอ่อกโดยสวนราชการของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยหูรอืโดยเจา
หนาทีข่องนติบิคุคลนัน้กไ็ด ทัง้นี ้จะตองมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่นิตบิคุคล ผมูอีำนาจลงลายมอืชือ่ผกูพนันติบิคุคลและ
เงือ่นไขหรอืขอจำกดัอำนาจในการลงลายมอืชือ่ ทีต่ัง้สำนกังานใหญ

(ข) เอกสารทีม่ไิดมตีนฉบบัเปนภาษาองักฤษจะตองจัดทำคำแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอมดวย และใหผแูทนนติบิคุคลนัน้
รบัรองความถกูตองของคำแปล

Conference16 forPress.pmd 28/3/2560, 16:1332

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5
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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
บริษทัหรอืบรษิทัยอยตามความหมายทีก่ำหนดตามประกาศ ตลท. ทีใ่ชบงัคบักบัการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน หรอืการได
มาหรอืจำหนายไปซึง่สนิทรพัยของบรษิทัจดทะเบยีนแลวแตกรณ ีใหบรษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑและวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักลาวกำหนดไวใน
เรือ่งนัน้ๆ ดวย
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From Don Mueang Airport : 25 kms, 45 minutes drive (about Baht250 + toll fee Baht75)
From Suvarnabhumi International Airport : 45 kms, 1 hour drive (about Baht350 + toll fee Baht75)
From Saladaeng and Chongnonsee BTS stations : 5 minutes walk
From Silom and Lumpini MRT substations : 10 minutes walk
From city center : 0.50 km, 5 minutes walk
Bus numbers 17, 116, and 149 (non air condition) pass to the hotel (about Baht8)

จากสนามบนิดอนเมอืงมาโรงแรม : 25 กโิลเมตร (คาแทก็ซี ่250 บาท + 75 คาทางดวน)
จากสนามบินสุวรรณภูมิมาโรงแรม : 45 กิโลเมตร (คาแท็กซี่ 350 บาท + 75 คาทางดวน)
จากสถานีรถไฟฟาศาลาแดงและชองนนทรี : เดินทาง 5 นาที
จากสถานีรถไฟฟาใตดินสีลมและลุมพินี : เดินทาง 10 นาที
จากใจกลางเมืองสีลม : 0.50 กิโลเมตร หรือ เดินทาง 5 นาที
รถเมลสายทีผ่านโรงแรม : 17, 116, 149 คาโดยสารประมาณ 8 บาท
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