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6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ.2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทาพาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

2. รายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 และส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ.2560 ในรูปแบบของ CD-ROM 

3. ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ใน

รูปแบบของ CD-ROM 

4. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก าหนด 

5. รายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทส าหรับการมอบฉนัทะและข้อมลูที่เก่ียวกบักรรมการอิสระดงักลา่ว 

6. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 

7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทาพาโก้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 

มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ.2561 ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2561 เวลา 

10.00 น. ณ อาคารเรือนรับรอง นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 2 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

โดยมีระเบียบวาระการ ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้จัดให้มีขึน้เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรายงานการประชุม

ดงักลา่วจะต้องน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรอง 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
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วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้

ถือหุ้นพิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินงานของรอบปีที่ผา่นมา 

เพื่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานประจ าปี

ของคณะกรรมการปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี พ.ศ.2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง

ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฯในครัง้นี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงาน

ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้บริษัทเสนองบการเงิน

ฉบบัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผา่นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตให้แก่ผู้

ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันที่  31 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว 

ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้

จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฯในครัง้นี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ตาม

รายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปัน

ผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จากก าไรสะสม 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ได้ก าหนดว่า 

หากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตาม

นโยบายเงินปันผลของบริษัทได้ โดยจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง

ตามกฎหมาย จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
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ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการจัดสรร

ก าไรประจ าปี 2560 และก าไรสะสม ดงันี ้ 

(1) จดัสรรก าไรสะสมเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,400,000 บาท 

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน ไม่

เกิน 82,404,342.80 บาท โดยเป็นการจ่ายปันผลจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้

นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20   เป็นเงินหุ้นละ 0.13 บาท และจากสว่นที่ได้รับ

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล (BOI) หุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลสว่นที่

เสยีภาษีจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบงัคบัของบริษัทได้ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก

จากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 4 โดยในปีนีม้ีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 

4 ทา่น ดงันี ้

1. นายไกรศรี ภวูะปัจฉิม 

2. นายอลงกต กองมณี  

3. นายณฎัฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 

4. นายนารุฮิซะ อาเบะ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทัง้ 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึง

เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่พ้น

จากต าแหนง่ทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ c 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561  
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วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ได้ก าหนดให้ 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมสามญัประจ าปีจะพิจารณา

คา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่ว และเพื่อสง่เสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดย

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการเพียงอย่างเดียวคือคา่ตอบแทนรายปี ส าหรับการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

เนื่องจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การ

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 

รวมถึงจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการเติบโตของผลก าไรของบริษัทแล้วโดยมี

ข้อมลูการเปรียบเทียบการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในปีที่ผา่นมาดงันี ้

        ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการส าหรับการบริหารงานในปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาการก าหนด

คา่ตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31ตลุาคม พ.ศ.2561 ในจ านวนรวมทัง้สิน้

ไม่เกิน 2,220,000 บาท และอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการและ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ

บริษัทเป็นผู้มีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนดงักลา่วให้แก่กรรมการเป็นรายบคุคลตามที่เห็นสมควร 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้ที่

ประชุมสามญัประจ าปี พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี

ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากัด ตามรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ป็น

ปี พ.ศ.2561 
(ปีท่ีเสนอ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายปี 260,000 บาท 260,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ คา่ตอบแทนรายปี 200,000 บาท 200,000 บาท
ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ คา่ตอบแทนรายปี 260,000 บาท 260,000 บาท
กรรมการผูจ้ดัการ คา่ตอบแทนรายปี 200,000 บาท 200,000 บาท
กรรมการบริหารอ่ืนๆ คา่ตอบแทนรายปี 160,000 บาท 160,000 บาท

ต าแหน่ง ลกัษณะคา่ตอบแทน ปี พ.ศ.2560
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ผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายสมคิด เตียตระกลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 และ/หรือ 

2. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6549 และ/หรือ  

3. นายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6624 และ/หรือ 

4. นายนรินทร์ จรูะมงคล     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6977 และ/หรือ 

5. นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัดิ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8593 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ 

1. นายสมคิด เตียตระกลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 และ/หรือ 

2. นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6549 และ/หรือ  

3. นายธีรศกัดิ์ ฉัว่ศรีสกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6624 และ/หรือ 

4. นายนรินทร์ จรูะมงคล     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6977 และ/หรือ 

5. นางสาวศนัสนีย์ พลูสวสัดิ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8593 

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561  โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวมีอ านาจในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทัง้งบการเงินรวม) และใน

กรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัทได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอน

ตนั จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่านอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอน

ตนั จ ากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ตลุาคม พ.ศ.2561 เป็นค่าสอบบญัชีประจ าปีและค่าสอบทาน

รายไตรมาสของบริษัทเป็นเงินไมเ่กิน 3,300,000 บาท 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ.2561 ในวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์

พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรือนรับรอง นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบรีุ 
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โดยมีวาระการประชมุตามรายละเอียดตามที่น าเสนอข้างต้นและก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปี

ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ซึ่งเป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่

ประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะ

แบบ ก หรือแบบ ข ที่แนบมาตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 โดยให้เลอืกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามที่ระบไุว้เทา่นัน้ ผู้ ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย  5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่  22 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

ทัง้นี ้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดน าหนงัสือที่ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น พร้อมหลกัฐานแสดงตนในการเข้า

ร่วมประชมุ มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

                         ขอแสดงความนบัถือ 

                               

                                    นายณฎัฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 

                              ประธานกรรมการ 

 

หมายเหต:ุ  

1. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะให้บริษัทจดัสง่สิง่ที่สง่มาด้วย 2 และ 3 ในลกัษณะส าเนาเอกสาร (Hard Copy) กรุณา

แจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้าโดยตดิต่อ คณุธารินี คณุสารวนชิ  ที่ อีเมลล์ Tarinee@tapaco.com อยา่งไรก็ดี ทางบริษัท

ได้จดัเตรียมเอกสารดงักลา่วไว้ให้กบัผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุด้วย 

2. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะให้บริษัทจดัรถรับสง่เพื่อเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว กรุณาแจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้าโดย

ติดตอ่คณุธารินี คณุสารวนิช  ตามอีเมลล์ข้างต้น ก่อนวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

mailto:Tarinee@tapaco.com

