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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 
ของ 

บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) 
______________________________________________________________ 

 
เวลาและสถานที ่
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท ต้ังอยู
เลขที่ 789/40 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง หมูที่ 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
กิจการเบื้องตน 
 
 นายไทอิจิ นิโนมิยะ ประธานกรรมการ  เปนประธานท่ีประชุม 
 
 ประธานฯ แจงวาไดมีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนรวม 31 ราย และถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งส้ิน 64,712,105 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัทจํานวน 92,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 70.34 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  
 
 ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

• ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะ
สอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น 

 
 - หากมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ประธานฯจะใหเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนซึ่งไดแจกใหแกผูถือหุนกอนเขาประชุม และใหเจาหนาที่ของบริษัทนํา
บัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่คัดคานหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ผูถือหุน
ถืออยู และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในท่ีประชุมมีมติใหอนุมัติตามท่ีประธานฯเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 
 

- หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอก
ฉันทใหอนุมัติตามท่ีประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมาย
ในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติคัดคานหรืองดออกเสียงประการใด บริษัทก็จะบันทึก
คะแนนเสียงที่คัดคานหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการลงมติในแตละวาระดวย 
 
 



D:\[Client IR New CDP]\tapaco\www_en\misc\agm\Minute_EGM2008_th.doc- 2 - 

 จากนั้น ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการ, ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยแกผูถือหุน 
รวมถึงไดแนะนําตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งไดเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถาม
แกผูถือหุนอีกดวย จากนั้นจึงเขาสูการประชุมตามวาระ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
 
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 
และขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 
 โดยในวาระนี้ ไดมีผูถือหุนสอบถามและเสนอแนะดังนี้ 

- ตามท่ีประชุมครั้งกอน ไดมีการเสนอใหบันทึกขอสอบถามจากการประชุมผูถือหุน 
ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการโดยทําเปนเอกสารแนบแยกตางหากออกมา อยากเสนอ
ใหขอสอบถามเสนอแนะดังกลาวอยูในวาระนั้น ๆ เลย ซึ่งก็ไดชี้แจงวา จะได
ดําเนินการตามที่ผูถือหุนเสนอมา 

- ไดมีการเสนอใหมีการระบุในจดหมายเชิญประชุม ถึงเรื่องการจัดรถรับสงเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูถือหุน โดยกําหนดจุดรับสงและเวลา ซึ่งบริษัทฯ  
รับทราบและจําไดดําเนินการตามที่ผูถือหุนเสนอมา 

 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 
2551 ดังกลาว โดยมีผูรับรองดวยคะแนนเสียงจํานวน 64,712,105 หุน ผูไมรับรองมีคะแนนเสียงจํานวน 
0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 0 หุน 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการทําสัญญาการใหใช
สิทธิ ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาดกับบริษัท พารทเนอร 
อินดัสทรีส จํากัด 
 
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่
บริษัทเขาทําสัญญาการใหใชสิทธิ ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาด
กับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด (“PNI”) โดย PNI จะใหความชวยเหลือทางเทคนิคและที่
ปรึกษาทางการตลาดแกบริษัทสําหรับการผลิตและการขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับชิ้นสวนพลาสติกในงาน
วิศวกรรม ซึ่งรวมไปถึงการใหขอมูล การใหคําปรึกษา และการฝกอบรม รวมทั้งการถายทอด
ประสบการณในดานเทคนิคและการตลาด ใหแกบุคลากรของบริษัท ซึ่งPNI เปนบริษัทที่จดทะเบียน
อยูในประเทศญี่ปุนมีผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการ และ/หรือเปนผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการของ
บริษัทมีความเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความจําเปนตอบริษัทโดยทําใหบริษัทไดรับประโยชน
จากสัญญาดังกลาว ในการเพิ่มยอดขายและผลกําไรตอเนื่องในอนาคต นอกจากนี้สัญญาฉบับใหมยังมี
เนื้อหาของการใหความชวยเหลือเชนเดียวกันกับสัญญาฉบับเดิม แตไดมีการปรับลดคาธรรมเนียมลง
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เปนอัตราเดียว คือรอยละ 2.875 ของยอดขายสุทธิ จากเดิมที่มีการแบงออกเปนคาความชวยเหลือ
ดานการตลาด รอยละ 3.0 ของยอดขายสุทธิ, คาสิทธิบัตร รอยละ 2.0 ของยอดขายผลิตภัณฑ
สิทธิบัตร และคาความชวยเหลือทางเทคนิค ปละ 6 – 7 ลานบาท ซึ่งทําใหคาธรรมเนียมดังกลาวลดลง
จากอัตราเดิมเปนจํานวนประมาณ 24,847,000 บาทตลอดอายุสัญญา 3 ป 6 เดือน นอกจากนี้ การ
จัดเก็บเปนอัตราเดียวยังเปนประโยชนในการรับรูคาใชจายและบันทึกบัญชี ดังมีรายละเอียดของ
รายการตามที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
 
 ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่
บริษัทเขาทําสัญญาการใหใชสิทธิ ใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและใหคําปรึกษาดานการตลาด
กับบริษัท พารทเนอร อินดัสทรีส จํากัด ดังกลาวขางตน 
 
 โดยวาระนี้มีผูถือหุนสอบถามดังตอไปนี้ 

- อัตราสวนยอดขายของลูกคาที่ไดรับคําแนะนําจาก PNI คิดเปนอัตราสวนเทาใด 
- จากขอมูลยอดขายของครึ่งป 2008 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 92.48 ของยอดขาย

รวม 
- อัตราสวนยอดสงออกเมื่อเทียบกับยอดขายรวมในปจจุบันเปนอัตราสวนเทาใด 
- จากยอดขายครึ่งป 2008 ยอดสงออกคิดเปนรอยละ 34.52 และเปนยอดสงออกที่

เปนเงินเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 32.42 ของยอดขายรวม 
- จากคาธรรมเนียมความชวยเหลือที่ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราเดิม มีเนื้อหาของ

ความชวยเหลือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม 
- โดยสรุปแลว PNI ยังคงใหความชวยเหลือเชนเดียวกันสัญญาเดิม ตามท่ีมีระบุใน

สรุปเนื้อหาสัญญาท่ีไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุม 
- ตามสัญญาฉบับใหมนี้ จะทําใหบริษัทฯ มีเทคโนโลยีหรือสิทธิบัตรใหมใด ๆ 

เพิ่มเติมหรือไม 
- ทางดานสิทธิบัตรและเทคโนโลยียังเปนลักษณะเชนเดียวกับเดิม แตเนื่องจาก

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ โดยสวนใหญเปนชิ้นสวนซึ่งมีการเปลี่ยนรุนทุก 6 เดือนถึง 
1 ป ดังนั้น การที่ PNI ดําเนินการในการพูดคุยกับลูกคา เพื่อใหมีการส่ังซื้อ
ผลิตภัณฑรุนใหม ๆ มายังบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนดาน
เทคนิค เพื่อใหบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑรุนใหม ๆ เหลานั้นไดอยางราบรื่น  
ซึ่งที่ผานมา จากการสนับสนุนลักษณะดังกลาว ทําใหบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น
ใน 5 ปที่ผานมา 

- บริษัทฯ มีนโยบายในการที่จะลดความเส่ียงในการพึ่งพิง PNI ในอนาคตอยางไร 
- ปจจุบัน การออกแบบผลิตภัณฑใหมสําหรับลูกคาของบริษัทฯ ยังทําที่ประเทศ

ญี่ปุน ดังนั้น การติดตอตาง ๆ จะเปนการดําเนินการที่ประเทศญี่ปุนโดย PNI  
อยางไรก็ตาม เชื่อวาในอนาคตอันใกล การที่บริษัทฯ ไดมีการสรางทีมงาน
ทางดานการตลาดและวิศวกรรมก็เชื่อวาเปนการรองรับสําหรับอนาคต รวมถึงเชื่อ
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วา ลูกคาอาจมีการยายทีมงาน R&D มาอยูรวมกับแหลงผลิต เชนในประเทศไทย
มากย่ิงขึ้น ซึ่งทําใหลดการพ่ึงพิง PNI ไดในอนาคต 

- บริษัทฯ มีแผนการลงทุน เพื่อรองรับสําหรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต
อยางไรบาง 

- จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ํามัน ทําใหยอดขายในชวงปแรกของบริษัทฯ 
อยูเฉลี่ยเดือนละ 29 ลานบาท อยางไรก็ตาม ชวงปลายไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 
ไดมีคําส่ังซื้อเพิ่มเขามา ทําใหมีผลประกอบการตามที่ไดรายงานผลของไตรมาส 
3 ไปแลว ซึ่งยอดคําส่ังซื้อในปจจุบัน อยูในสภาพที่เกือบเต็มกําลังการผลิตของ
บริษัทฯ ดังนั้น ในปหนา ไดมีการพิจารณางบประมาณ เพื่อการสรางโรงงานใหม 
รองรับคําส่ังซื้อที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น และนําเขาเครื่องจักรใหสอดคลองกันแนวโนม
การคาดการคําส่ังซื้อของลูกคา ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณดังกลาว 

- ในวงการชิ้นสวนพลาสติก สวนแบงตลาดหรืออันดับในอุตสาหกรรมของบริษัท
เปนอยางไร 

- เนื่องจากวงการชิ้นสวนพลาสติกปจจุบันมีหลากหลาย รวมถึงไมมีผลสํารวจที่เปน
ทางการ อยางไรก็ตาม เชื่อวา หากนึกถึงเฟองความละเอียดสูง บริษัทฯ ไดรับ
ความเช่ือถือจากลูกคาเปนอันดับตน ๆ รวมถึงมีคูแขงซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ
ที่ทดแทนไดในประเทศนอยราย ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันได
อยางพอเพียง โดยเนนไปที่การใหบริการครบวงจร และการปรับปรุงดาน
ประสิทธิภาพและคุณภาพ เชื่อวาจะทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดียิ่งขึ้น 

 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันตาม
รายละเอียดขางตน โดยมีผูรับรองดวยคะแนนเสียงจํานวน 37,338,105 หุน ผูไมรับรองมีคะแนนเสียง
จํานวน 0 หุน และผูงดออกเสียงจํานวน 0 หุน โดยในวาระนี้ ผูถือหุนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนจํานวน 27,374,000 หุน 
 
วาระที่ 3  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัท 
 
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่มาตรา 115 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 ไดกําหนดวากรณีที่ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนบริษัทไดเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรและจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป โดยคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทมีกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนเมษายน 2551 จึงไดมีมติอนุมัติการจายเงิน
ปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนเงินจํานวน 2,760,000 บาท โดย
กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 1 กันยายน 2551 และได
จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนแลวในวันที่ 12 กันยายน 2551 
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 ประธานฯ จึงไดแจงใหที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทที่ได
จายไปแลวดังกลาวขางตน โดยผูถือหุนไดกลาวขอบคุณบริษัทฯ ที่ไดมีการจายปนผลดังกลาว 
 
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 
 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาอีก
หรือไม  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องใหที่ประชุมพิจารณาอีก 
 
 ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาเขารวมในการประชุมครั้งนี้ และ
กลาวปดประชุมเมื่อ เวลา 11.30 น. 
 
 
 

________________________ ประธานที่ประชุม 
   ( นายไทอิจิ นิโนมิยะ ) 

 


