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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี ้จ ากดั (มหาชน) หรือ TNR 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) จัดกำรประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 30 สิงหำคม 2561 เวลำ 10.00 – 11.34 น. ณ. ห้องประชุมของบริษัทฯ อำคำรเจริญอักษร ชัน้ 6 เลขที่ 1   
ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร โดยมี นำยมีชัย วีระไวทยะ ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ ของบริษัทฯ เป็นประธำนกำรประชมุ 
 
ก่อนเปิดกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำร พิธีกรกลำ่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแจ้งว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้
จดัประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 สิงหำคม 2561 โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 (Record Date) ในวนัที่ 15 สิงหำคม 2561 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 
ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้ น ในวันที่                
14 สงิหำคม 2561 ตำมที่ได้สง่หนงัสอืเชิญประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทำ่น และแจ้งวำระกำรประชมุตำมหนงัสอืเชิญประชุม
ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (หากมี) 
 
จำกนัน้พิธีกรแนะน ำคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ที่เข้ำร่วมประชมุตำมล ำดบั ดงันี ้
1. คณุมีชยั วีระไวทยะ ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

2. คณุอมร ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

3. คณุโกมล ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 

4. คณุสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 

5. คณุศิลป์ชยั รักษำพล กรรมกำร 

6. คณุศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำร 

7. คณุสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

8. ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 
 
ขณะเดียวกนั มคีณะผู้บริหำร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) เข้ำร่วมประชมุ ประกอบด้วย 
1. คณุเกศณี วรรณเกษม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
2. คณุสเุมธ มำสลิรัีงสี ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
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นอกจำกนี ้มีผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมท่ำนอื่น ๆ ประกอบด้วย คุณชำตรี ตระกูลมณีเนตร คุณกรินทร์วิชช์ โอลีเวอะโร และ 
คุณรภัส สังขรัตน์  ในฐำนะที่ป รึกษำกฎหมำยจำก The Capital Law Office Limited คุณสุกัลยำ มโนเลิศ  และ  
คณุมนพนัธ์ ภมูิรัตนจรินทร์ ในฐำนะผู้ตรวจสอบภำยในจำก P&L Internal Audit 
 
ก่อนเร่ิมกำรประชุม พิธีกรได้แจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงว่ำ จ ำนวนหุ้น 1 หุ้นนบัเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 
กำรออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนน เห็นด้วย จะเก็บทัง้หมดหลงัจบกำรประชุม  โดยเมื่อผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ชูบตัรลงคะแนนของท่ำนและสง่บตัรลงคะแนนให้เจ้ำหน้ำที่
เก็บ เพื่อน ำไปนบัคะแนนที่จดุนบัคะแนน 
 
สว่นกำรนบัคะแนนเสียงจะใช้ระบบบำร์โค้ด โดยกำรนบัผลกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ บริษัทฯ จะน ำคะแนนเสยีงที่
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่ำวนัน้  หักออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดที่เข้ำประชุม  และถือว่ำคะแนนที่เหลือเป็น
คะแนนที่เห็นด้วยในวำระนัน้ ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีกำรแสดงจ ำนวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของวำระนัน้ ๆ 
ที่หน้ำจอของห้องประชมุ และจะแจ้งสรุปมติของวำระนัน้เป็นล ำดบัตอ่ไป 
 

อย่ำงไรก็ตำมหำกในบำงวำระต้องใช้เวลำในกำรนบัคะแนนมำกกว่ำปกติ  ประธำนฯ อำจจะขอให้ที่ประชุมด ำเนินกำร

พิจำรณำในวำระถดัไปก่อน เพื่อให้กำรประชมุด ำเนินไปอยำ่งตอ่เนื่อง และเมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อย

แล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชมุทรำบรำยละเอียดผลกำรนบัคะแนนทนัที 

 
จำกนัน้พิธีกร รำยงำนว่ำ มีผู้มำร่วมกำรประชุมทัง้สิน้ 65 รำย รวมเป็นจ ำนวนหุ้ น 153,665,159 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 

51.2217 ประกอบด้วย ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมที่มำด้วยตนเอง 42 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น 82,118,050 หุ้น และมอบฉนัทะ 

23 รำย คิดเป็นจ ำนวน 71,547,109 หุ้น ครบองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 

จำกนัน้คณุมีชยั วีระไวทยะ ประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ได้กรุณำกลำ่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและ

เปิดกำรประชุม โดยขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่วมกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ในวนันี ้ซึ่ง

กำรที่บริษัทฯ ต้องเชิญผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนมำเข้ำร่วมกำรประชุม สืบเนื่องมำจำกบริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำลงทุนใน

ธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑ์ โดยกำรเข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัท

ที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยกล่องกระดำษ โดยกำรเข้ำลงทุนในครัง้นีก็้จะส่งผลดีต่อกำรลดต้นทุนด้ ำน 

บรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ และในล ำดับถัดไปผมขอมอบให้ คุณอมร ดำรำรัตน์โรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็น

ผู้ด ำเนินกำรประชมุ 
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จำกนัน้ คุณอมร ดำรำรัตน์โรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้กล่ำวว่ำรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนให้เกียรติ

มำร่วมกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 และมอบหมำยให้พิธีกรเป็นผู้แจ้งรำยละเอียดตำมวำระ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

พิธีกร แจ้งว่ำ บริษัทฯ ได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 12 เมษำยน 2561 
และได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.tnrcondom.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปและปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ใดขอแก้ไขแต่อย่ำงใด  โดยใน
วำระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุเพิ่ม 7 รำย รวม 1,096,810 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 72 รำย คิดเป็นจ ำนวน
หุ้น 154,761,969 หุ้น 
 
มติที่ประชมุ เห็นด้วย 154,761,969  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง  0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 บตัรเสยี 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
หมำยเหต ุ– วำระนีไ้มม่ีผู้ซกัถำมเพิ่มเติม 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตัิการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

พิธีกร แจ้งว่ำ บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
(“BAGI”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกล่องกระดำษ จ ำนวน 1,691,000 หุ้ น  มูลค่ำ 
ที่ตรำไว้หุ้ นละ 100 บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จำกผู้ ถือหุ้ นเดิมของ BAGI จ ำนวน 3 รำย ประกอบด้วย  
(1) บ ริษ ัท  โอ จ ิ เป เป อ ร์  ( ไท ย แ ลน ด ์)  จ ำ ก ัด  ( “OPT”) (2) OJI Holdings Corporation (“OHC”) แ ล ะ         
(3) Oji Asia Packaging Sdn. Bhd.  (“OAP”) รวมเรียกว่ำ “กลุ่มผู้ ขำย” หรือ “ธุรกรรม” 
 
ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรคำดว่ำค่ำตอบแทนสงูสดุที่จะช ำระให้แก่กลุม่ผู้ขำยจะมีจ ำนวนไม่เกิน 40,000,000 บำท โดยบริษัทฯ 
ตกลงจะช ำระค่ำตอบแทนเบือ้งต้นเป็นจ ำนวน 17,600,000 บำท ในวนัที่บริษัทฯ รับโอนหุ้นใน BAGI มำยงับริษัทฯ ให้แก่
กลุม่ผู้ขำย ทัง้นี ้บริษัทฯ และกลุม่ผู้ขำยตกลงวำ่จะค ำนวณรำคำซือ้ขำยหุ้นท่ีแท้จริงโดยอ้ำงอิงจำกมลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิของ 
BAGI ณ วนัท่ีธุรกรรมเสร็จสมบรูณ์ที่ได้ผำ่นกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบญัชีตำมที่คูส่ญัญำตกลงกนั ซึง่อำจมีจ ำนวนสงูกว่ำ 
(แต่ไม่เกินจ ำนวนค่ำตอบแทนสงูสดุจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรม) หรือต ่ำกว่ำค่ำตอบแทนเบือ้งต้นและอำจท ำให้บริษัทฯ ต้อง
ช ำระรำคำซือ้ขำยหุ้นเพิ่มเติมหรือได้รับช ำระรำคำซือ้ขำยหุ้นคืนบำงสว่นในภำยหลงั ซึง่บริษัทฯ คำดวำ่จะเสร็จสิน้ภำยใน
วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมลูต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นเมื่อได้มีกำรช ำระรำคำดงักลำ่ว
เสร็จสิน้แล้วต่อไป อย่ำงไรก็ดี หำกมูลค่ำของสิ่งตอบแทนทัง้หมดที่บริษัทฯ จ่ำยตำมควำมเป็นจริงส ำหรับกำรเข้ำท ำ

http://www.tnrcondom.com/
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ธุรกรรมมีจ ำนวนเกินกวำ่คำ่ตอบแทนสงูสดุจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรม บริษัทฯ จะน ำมลูคำ่ของสิง่ตอบแทนทัง้หมดดงักลำ่วมำ
ค ำนวณขนำดรำยกำรเพื่อปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนดตอ่ไป 
 
ทัง้นี ้ธุรกรรมเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัที่เข้ำขำ่ยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) โดยขนำดรำยกำร
ของธุรกรรมซึง่ค ำนวณตำมเกณฑ์มลูคำ่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุเทำ่กบัร้อยละ 15.06 
 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์อื่นภำยในระยะเวลำหกเดือนที่ผ่ำนมำ กลำ่วคือ กำรได้มำซึ่งสิทธิในกำร
ขำยและกำรท ำกำรตลำดถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  “PLAYBOY” ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 2561 ได้มีมติอนุมตัิให้เข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวซึ่งมีขนำด
รำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนเท่ำกับร้อยละ 37.3 ทัง้นี ้เมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรของธุรกรรมนีภ้ำยใต้
เกณฑ์มูลค่ำรวมของสิ่งตอบแทนจะได้ผลลพัธ์เท่ำกบัร้อยละ 3.02 ซึ่งเมื่อรวมกบัขนำดรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์อื่นของ
บริษัทฯ ภำยในระยะเวลำหกเดือนที่ผ่ำนมำ จะมีขนำดรำยกำรรวมภำยใต้เกณฑ์มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทนเท่ำกบัร้อยละ 
40.32 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินที่สอบทำนแล้วล่ำสดุของบริษัทฯ ส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่    
31 มีนำคม 2561 (ภำยหลงัปรับปรุงด้วยรำยกำรเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2560) ด้วยเหตนุี ้ธุรกรรมนีจ้ึงถือเป็นรำยกำร
ประเภทที่ 2 ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป กลำ่วคือ เป็นรำยกำรที่มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 15 หรือสงู
กวำ่ แตต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 50 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ดงันี ้ 
1) เปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกบัธุรกรรมตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ  
2) จดัสง่หนงัสือเวียนซึ่งมีสำรสนเทศอย่ำงน้อยตำมที่ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปก ำหนดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ภำยใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรำยกำรตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
 
นอกจำกนี ้เนื่องจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมดงักล่ำวเป็นกำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของ
บริษัทฯ ตำมมำตรำ 107(2)(ข) แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม)         
(“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั”) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกับธุรกรรมดังกล่ำว ปรำกฏตำมสำรสนเทศของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ำกัด 
(มหำชน) เร่ือง รำยกำรได้มำซึง่หุ้นในบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บญัชี 2) สิง่ที่สง่มำด้วย 2 
 

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นวำ่กำรเข้ำท ำธุรกรรม ตลอดจนคำ่ตอบแทนและคำ่ใช้จ่ำยที่บริษัทฯ ต้องช ำระในกำรเข้ำ
ท ำธุรกรรม มีควำมเหมำะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ตำม
เหตผุลดงัที่ระบใุนข้อ 8 ของสิ่งที่สง่มำด้วย 2 กอปรกบัมลูค่ำสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิและมลูค่ำทำงบญัชีของ BAGI ก่อน
กำรเข้ำท ำรำยกำร ซึ่งเป็นจ ำนวน 137,383,950.36 บำท และ 137,824,695.70 บำท ตำมล ำดบั ดงัรำยละเอียดปรำกฏ
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ตำมข้อ 3.1 และ 3.2 ของสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 มีจ ำนวนสูงกว่ำค่ำตอบแทนสูงสุดจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรม หรือไม่เกิน 
40,000,000 บำท นอกจำกนี ้กำรว่ำจ้ำงให้ BAGI ผลติและจดัหำบรรจุภณัฑ์ส ำหรับผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ หลงัจำกกำร
เข้ำท ำธุรกรรมยอ่มจะช่วยให้ BAGI สำมำรถใช้ก ำลงักำรผลิตได้ดีขึน้กวำ่ปัจจุบนั ซึง่จะท ำให้ต้นทนุกำรผลิตต่อหน่วยของ 
BAGI ลดลง และสง่ผลดีตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินโดยรวมของ BAGI และบริษัทฯ ด้วย 
 
ด้วยเหตนุี ้คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิธุรกรรมกำรได้มำซึง่หุ้นในบริษัท บ๊อก เอเชีย 
กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 
ถำม : คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร 

ต้องกำรให้ผู้บริหำรเลำ่ถึงที่มำรำยละเอียดกำรเข้ำซือ้ BAGI เช่น รู้จกัได้อย่ำงไร คุ้มค่ำหรือไม่ เนื่องจำก BAGI 
ยงัมีผลขำดทนุและมีภำระหนีส้นิอยู่ 

ตอบ : คณุอมร ดำรำรัตนโรจน์ 
BAGI เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยที่อยู่ภำยใต้ OJI Holdings Corporation (“OHC”) ยกัษ์ใหญ่
วงกำรกระดำษญ่ีปุ่ น ซึ่ง TNR และ OHC เป็นพนัธมิตรที่ดีมำกว่ำ 40 ปี ปัจจุบนั OHC พบว่ำกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ BAGI ภำยใต้ OHC ไม่เป็นตำมคำดและต้องกำรตัดจ ำหน่ำย จึงได้เสนอธุรกรรมนีใ้ห้พันธมิตรที่ดีอย่ำง 
TNR พิจำรณำก่อน โดย OHC ยินดีช ำระหนีส้ินคงค้ำงของ BAGI ก่อนท ำกำรซือ้ขำย ทัง้นี ้OHC เป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ญ่ีปุ่ นเช่นกนั จึงสำมำรถตรวจสอบควำมโปร่งใสของธุรกรรมได้ตำมกฎหมำย โดย
ธุรกรรมนีใ้ช้เวลำเจรจำมำกว่ำ 8 เดือน ผ่ำนกำรตรวจสอบตำมเกณฑ์ตลำดหลกัทรัพย์ของทัง้สองประเทศ
ครบถ้วน สว่นผลขำดทนุของ BAGI มำจำกกำรเสยีลกูค้ำรำยใหญ่ 2 รำย ซึง่หลงั TNR เข้ำซือ้กิจกำร จะช่วยเข้ำ
ไปเติมเต็มก ำลงักำรผลิต BAGI ด้วยค ำสัง่ซือ้จำก TNR และวำงแผนรับลกูค้ำภำยนอกเพิ่มในปีถดัไป ส่งผลให้ 
BAGI ขำดทนุลดลงจนถึงสร้ำงก ำไรได้ ซึ่งกลุ่มเจริญอกัษร บริษัทแม่ของ TNR ถือเป็นผู้ เช่ียวชำญในธุรกิจกำร
พิมพ์มำนำน ตัง้เปำ้คืนทนุไมเ่กิน 3 ปี และสร้ำงก ำไรในปีที่ 4-5 สิง่ที่ TNR ได้รับคือประหยดัต้นทนุกำรผลติบรรจุ
ภณัฑ์ได้อยำ่งมีนยัยะ 

ตอบ : คณุสเุมธ มำสลิรัีงสี 
เสริมว่ำ หนีข้อง BAGI เป็นหนีเ้งินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินประมำณ 110 ล้ำนบำทซึ่ง OHC มีกำรเพิ่มทุนเมื่อ
วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 และได้ช ำระหนีใ้ห้กบัสถำบนักำรเงินทัง้หมด ดงันัน้ TNR รับ BAGI มำโดยที่ไม่มีภำระ
หนีส้นิติดตำม 

ถำม : คณุอน ุวอ่งสำรกิจ 
ถำมถึงควำมจ ำเป็นและคุ้มค่ำของกำรซือ้ BAGI ซึ่งในภำพรวมธุรกิจสิ่งพิมพ์ยอดขำยลดลงตอ่เนื่อง และ BAGI 
เองก็ขำดทนุ ผลประกอบกำร TNR เองก็ยงัไมสู่้ดี ทัง้หมดนีจ้ะเป็นกำรเพิ่มภำระให้แก่บริษัทหรือไม่ 

ตอบ : คณุอมร ดำรำรัตนโรจน์ 
โรงพิมพ์มีหลำยประเภท ยอดขำยลดลงจะเป็นโรงพิมพ์หนังสือ แต่ โรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ยอดขำยเติบโตตำม
เศรษฐกิจและกำรบริโภค ซึง่ยงัมีกำรเติบโตอยู่ TNR ผลติถงุยำงอนำมยั ต้นทนุที่มีนยัยะสว่นหนึ่งคือบรรจภุณัฑ์ 
กำรซือ้ BAGI จะช่วยให้ TNR ควบคุมต้นทนุด้ำนบรรจุภณัฑ์ได้ดีขึน้ ในขณะเดียวกนั หำก TNR เติมเต็มก ำลงั
กำรผลิตให้ BAGI ได้ ผลประกอบกำร BAGI ก็จะกลบัเป็นบวก นอกจำกนีม้องว่ำปี 2562 TNR จะมีกำรเติบโตที่
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ส ำคัญจำก PLAYBOY เพรำะช่วงที่ผ่ำนมำกำรตอบรับจำกคู่ค้ำในต่ำงประเทศดี หำกค ำสั่งซือ้เข้ำมำ นั่น
หมำยถึงยอดกำรผลติบรรจภุณัฑ์ยอ่มมำกขึน้ด้วย 

ตอบ : คณุสเุมธ มำสลิรัีงสี 
จำกกำรท ำประมำณกำรณ์ หลงั TNR ผลิตบรรจภุณัฑ์กบั BAGI จะช่วยลดต้นทนุสว่นบรรจภุณัฑ์ได้ไม่น้อยกว่ำ 
5% และเคร่ืองจกัรของ BAGI ยงัอยูใ่นสภำพดี หำกเติมเต็มก ำลงักำรผลติได้ตอ่เนื่อง ต้นทุนบรรจภุณัฑ์ตอ่หนว่ย
จะยิ่งถกูลง เบือ้งต้น BAGI จะผลติบรรจภุณัฑ์ให้ ONETOUCH ล ำดบัตอ่ไปเป็น PLAYBOY และ OEM ปัจจบุนั 
BAGI ใช้ก ำลงักำรผลิตประมำณ 30% คิดเป็น 100-120 ล้ำนชิน้/ปี ซึ่งจุดคุ้มทนุอยู่ที่ 180 ล้ำนชิน้ ภำยในต้นปี 
2561 TNR จะสัง่ผลติบรรจภุณัฑ์กบั BAGI มำกกวำ่ 60 ล้ำนชิน้แนน่อน ซึง่เกินจดุคุ้มทนุของ BAGI แล้ว 

ถำม : คณุธำรำ ชลปรำณี 
มูลค่ำสินท รัพย์ที่มี ตัวตนสุท ธิและมูลค่ำทำงบัญ ชีของ BAGI ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร  เป็นจ ำนวน 
137,383,950.36 บำท และ 137,824,695.70 บำท เพรำะเหตุใด TNR ถึงสำมำรถเข้ำซือ้ BAGI ได้ที่ไม่เกิน 
40,000,000 บำท ซึ่งรำคำค่อนข้ำงถูกมำกหำกเทียบกับมูลค่ำประเมิน ตัง้ข้อสงัเกตว่ำเพรำะผลประกอบกำร  
ทัง้ปี 2561 ของ BAGI ขำดทนุสงูหรือไม ่จึงท ำให้มลูค่ำลดลงมำกจน TNR เข้ำธุรกรรมได้ในรำคำที่ต ่ำ และหำก 
TNR เพิ่มค ำสัง่ซือ้ให้ BAGI รวมเป็น 180 ล้ำนชิน้/ปี แล้ว ก ำลงักำรผลติจะเพียงพอหรือไม ่มีแผนรับมืออยำ่งไร 

ตอบ : คณุสเุมธ มำสลิรัีงสี 
ซือ้ได้รำคำถูกเนื่องจำก TNR ประเมินมูลค่ำ BAGI แล้ว มีหลำยสว่นที่จ ำเป็นต้องหกัลบจำกมูลค่ำ เช่น สินค้ำ
คงเหลือที่ เสือมสภำพ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่สำมำรถขอคืนได้แล้ว และบำงส่วนต้องใส่เพิ่ม ใน 
งบกำรเงินที ่BAGI ยงัไม่ได้ลงไว้ เช่น หนีส้นิภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน หนีส้ินอื่นที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ เป็น
ต้น ทัง้หมดนีจ้ึงสรุปเป็นรำคำซือ้ขำยได้ตำมที่ระบุไว้ ส่วนก ำลงักำรผลิตเคร่ืองจักรของ BAGI อยู่ที่ 220-300 
ล้ำนชิน้/ปี แต่ปัจจุบนัผลิตอยู่ที่ 110-120 ล้ำนชิน้ / ปี หำก TNR เพิ่มค ำสัง่ซือ้เข้ำไปอีกประมำณ 60 ล้ำนชิน้/ปี 
รวมเป็น 180 ล้ำนชิน้/ปี จะถึงจุดคุ้มทนุ และไม่เกินก ำลงักำรผลิตรวมที่ BAGI มีอยู่ ทัง้นี ้BAGI มีกำรผลติบรรจุ
ภัณฑ์หลำยขนำด หลำยรำคำ TNR ต้องปรับสมดุลระหว่ำงส่วนที่อัตรำก ำไรสูงกับอัตรำก ำไรต ่ำเพื่อควำม
เหมำะสม 

ถำม : คณุอน ุวอ่งสำรกิจ 
สภำพคลอ่งของ BAGI ตอนนีเ้ป็นเช่นไร หำก TNR ซือ้มำแล้วต้องเข้ำไปพยงุมำกน้อยแค่ไหนและกำรท ำธุรกรรม
ครัง้นี ้TNR ต้องกู้ เงินเพิ่มหรือไม ่

ตอบ : คณุสเุมธ มำสลิรัีงสี 
TNR ไม่พยุง BAGI ทำง BAGI ได้ช ำระเงินกู้ หมดแล้วและจะบริหำรจัดกำรเงินกู้ ระยะสัน้ของบริษัทเอง TNR 
เพียงเข้ำไปช่วยเร่ืองประสทิธิภำพด้ำนกำรผลติ ส ำหรับเงินกู้ ระยะยำวที่เห็นในงบกำรเงินของ TNR เกิดจำกกำรกู้
เพ่ือซือ้สิทธ์ิ PLAYBOY เงินซือ้ BAGI มำจำกเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และที่ BAGI ขำดทุนเนื่องจำกขำด
สภำพคลอ่งเพรำะเสยีลกูค้ำหลกั 2 รำย แตห่ลงั TNR เข้ำซือ้ BAGI และเร่ิมสัง่ผลติบรรจภุณัฑ์ตำมแผน BAGI ก็
จะฟืน้ฟแูละหมดปัญหำเร่ืองสภำพคลอ่ง 

ถำม : คณุฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร 
มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์หรือไม่และบริหำรควำมสมัพนัธ์ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เดิมอย่ำงไรหำก 
TNR ใช้บริกำร BAGI เป็นหลกั 
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ตอบ : คณุอมร ดำรำรัตนโรจน์ 
 ผู้ผลติบรรจภุณัฑ์เดิมไมต่ิดขดัและ TNR ยงัสัง่บรรจภุณัฑ์จำกผู้ผลติรำยเดิมสว่นหนึง่ ไมไ่ด้ยกเลกิทัง้หมด 
ถำม : คณุธำรำ ชลปรำณี 

หลงัธุรกรรมเสร็จสิน้ต้องรวมงบกำรเงิน BAGI เข้ำมำ จะมีคำ่ควำมนิยมที่เทำ่ไหร่ และโรงงำน TNR ตัง้อยูจ่งัหวดั
ชลบรีุ แต ่BAGI ตัง้อยูร่ะยอง ประเมินคำ่ขนสง่แล้วคุ้มหรือไม ่

ตอบ : คณุอมร ดำรำรัตนโรจน์ 
โรงงำน BAGI ตัง้อยู่ระยองแต่พืน้ท่ีติดจงัหวดัชลบรีุ ใช้เวลำเดินทำงระหว่ำงกนัไม่เกิน 30 นำที ซึง่ปัจจุบนั TNR 
ใช้ผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์ที่อยู่เขตกรุงเทพฯ ซึ่งเทียบระยะทำงแล้วไกลกว่ำ BAGI นอกจำกนี ้TNR และ BAGI ยงัใช้
ระบบกำรสัง่ซือ้เมื่อต้องกำรใช้ ท ำให้ได้ประโยชน์คือ TNR ไมต้่องเสยีพืน้ท่ีเก็บบรรจภุณัฑ์เปลำ่เพื่อรอบรรจุ 

ตอบ : คณุสเุมธ มำสลิรัีงสี 
อธิบำยเป็นตวัเลขให้เห็นชัดเจน ค่ำขนส่งระหว่ำง BAGI ไป TNR อยู่ที่ 700 บำท/เที่ยว ส่วนผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์
รำยเดิมกับ TNR อยู่ที่ประมำณ 2,500 บำท/เที่ยว ส่วนค ำตอบเร่ือง Negative Goodwill ที่จะบันทึกในงบ
กำรเงิน ขณะนีก้ ำลงัพิจำรณำร่วมกบัผู้ประเมินอิสระเร่ืองควำมเหมำะสมของตวัเลข 
 

โดยในวำระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่ม 20 รำย รวม 41,817 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 92 รำย คิดเป็น
จ ำนวนหุ้น 154,803,786 หุ้น 
 
มติที่ประชมุ เห็นด้วย 154,803,786  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 ไมเ่ห็นด้วย  0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง  0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 บตัรเสยี 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดที่เข้ำร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
พิธีกร แจ้งวำ่ เนื่องจำกไมม่ีผู้ ถือหุ้นทำ่นใด เสนอวำระอื่น ๆ  จึงขออนญุำตใช้โอกำสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้
โปรดแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและโปรดแจ้งช่ือ-นำมสกุล เป็นผู้ ถือหุ้นมำด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ
เพื่อประโยชน์ในกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ  
 
ถำม : คณุอน ุวอ่งสำรกิจ 

ยินดีที่ได้บริษัทใหม่เข้ำมำและพูดถึงงบกำรเงิน TNR รำยได้โตแต่ก ำไรยังไม่โต สำเหตุเพรำะอะไร อัตรำ
แลกเปลีย่นมีกำรปอ้งกนัควำมเสีย่งหรือไม ่ตลำดที่อเมริกำและเอเชียเป็นอยำ่งไรบ้ำง 
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ตอบ : คณุอมร ดำรำรัตนโรจน์ 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผำ่นมำ TNR ได้รับผลกระทบสว่นหนึง่จำกงำนประมลู สำเหตจุำกกำรตดัรำคำของผู้ เลน่รำย
ใหญ่รำยหนึ่งเพื่อลดอตัรำก ำไรบีบให้ผู้ เลน่รำยเล็กต้องถอนตวั ซึง่เหตกุำรณ์นัน้ได้ผำ่นไปแล้วและคำดว่ำจะไม่
เกิดขึน้อีก อตัรำก ำไรน่ำจะกลบัมำสูภ่ำวะปกติ TNR จะได้ประโยชน์ คร่ึงปีแรก 2561 ผลกำรด ำเนินงำนยงัไม่น่ำ
พอใจ แตค่ำดคร่ึงปีหลงั 2561 จะดีขึน้ ดจูำกก ำลงักำรผลติปัจจบุนัคอ่นข้ำงเต็มที่ 80-90% สว่นตลำดอเมริกำยงั
ไมไ่ด้เข้ำเต็มรูปแบบแตจ่ะมีลกูค้ำรำยใหญ่เปิดให้เข้ำพบในเดือนตลุำคมนี ้ซึง่หำกกำรเจรจำเป็นไปด้วยดีก็จะได้
ร่วมงำนกนั สว่นเอเชียขยำยอย่ำงต่อเนื่อง อยู่ในขัน้ตอนเจรจำและขอใบอนญุำตหลำยประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่ น 
กัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ เวียดนำม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงค์โปร์ ด้ำนแอฟริกำขณะนีจ้่ำยค่ำลิขสิทธ์ิ 
PLAYBOY ให้ TNR ซึง่ทำงบริษัทมีแผนรุกเจรจำบำงประเทศที่นำ่สนใจในทวีปนี ้

ตอบ : คณุสเุมธ มำสลิรัีงสี 
เสริมวำ่ ตำมผลประกอบกำรท่ีรำยงำน ยอดขำยสงูขึน้แตก่ ำไรลดลง เพรำะอตัรำแลกเปลี่ยน เป็นปัจจยัภำยนอก
ที่ควบคมุยำก TNR ป้องกันควำมเสี่ยงอย่ำงระมดัระวงัด้วยกำรติดตำมค่ำเงินเป็นรำยวนัและท ำประกันควำม
เสีย่งคำ่เงินเป็นระยะ 

ถำม : คณุอน ุวอ่งสำรกิจ 
PLAYBOY และ ONETOUCH จะแย่งส่วนแบ่งกำรตลำดกันเองหรือไม่ บำงครัง้เห็นรำคำขำย PLAYBOY ถูก
กวำ่ ONETOUCH 

ตอบ : คณุอมร ดำรำรัตนโรจน์ 
มองว่ำ PLAYBOY เป็นพันธมิตร เพรำะ TNR รับจ้ำงผลิตมำให้นำนแล้ว ปัจจุบันได้แบรนด์มำด้วยจะยิ่งได้
ประโยชน์ โดยแบ่ง PLAYBOY ในตลำด premium ส่วน ONETOUCH ตลำด medium-high ซึ่งรำคำที่เห็นถูก
กวำ่นัน้ขึน้อยูก่บัรุ่นท่ีวำงจ ำหนำ่ย 

ถำม : คณุสพุตัรำ สทิธิชยั 
ถำมถึงตลำดอินเดีย กำรเป็นสมำชิกอำเซียน +6 มีผลดีหรือไม่ และมองประโยชน์อย่ำงอื่นในกำรซือ้ BAGI 
นอกจำกเพียงผลติบรรจภุณัฑ์ถงุยำงอนำมยัให้ TNR หรือไม ่

ตอบ : คณุอมร ดำรำรัตนโรจน์ 
อินเดียอยูใ่นควำมสนใจแตย่งัไมไ่ด้เปิดตลำดเต็มรูปแบบ ก ำลงัมองหำพนัธมิตรที่มีศกัยภำพ ขณะนี ้TNR ตัง้เปำ้
ตลำด จีน อเมริกำ และอินเดีย กำรเป็นสมำชิกอำเซียน +6 ไม่ได้มีสทิธิพิเศษโดยตรงกบัถงุยำงอนำมยั สว่นกำร
เข้ำซือ้ BAGI นอกจำกช่วยลดต้นทนุบรรจภุณัฑ์ให้ TNR แล้ว ยงัมองเร่ืองกำรรับงำนจำกลกูค้ำภำยนอก ซึง่ท ำเล 
BAGI ตัง้อยูบ้่ำนทำ่ จ.ระยอง ใกล้กบันิคมอตุสำหกรรมหลำยแหง่ เป็นโอกำสรับงำนจำกโรงงำนในพืน้ท่ีเหลำ่นัน้ 
ด้ำนโรงงำน BAGI ยงัมีพืน้ท่ีเหลอือีกมำก หำกจ ำเป็นสำมำรถเพิ่มก ำลงักำรผลิตได้ แต่ขณะนีเ้คร่ืองจกัรเดิมยงั
ใช้กำรได้เป็นอยำ่งดี 

ถำม : คณุธำรำ ชลปรำณี 
กำรป้องกนัควำมเสี่ยงค่ำเงินบริหำรมำกน้อยอย่ำงไร เนื่องจำก TNR สง่ออกเป็นสว่นมำกและเสนอว่ำควรกำร
แก้ไขข้อบงัคบัตำมมำตรำ 44 ตำมที่ผู้ ถือหุ้นทำ่นหนึง่ได้เคยแจ้งไว้ในกำรประชมุสำมญัที่ผำ่นมำ 
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ตอบ : คณุสเุมธ มำสลิรัีงสี 

TNR ท ำประกันควำมเสี่ยงค่ำเงินเป็นระยะและตรวจสอบรำยวัน แต่ในไตรมำส 1/2561 ที่ผ่ำนมำ ค่ำเงิน
เปลี่ยนแปลงรุนแรง ซึ่งกระทบกบับริษัทสง่ออกทกุแห่ง TNR ได้ประเมินสถำนกำรณ์ทกุวนัและท ำประกนัควำม
เสีย่งคำ่เงินสญัญำระยะเวลำ 3-6 เดือน ตลอด 

 
หมำยเหต ุปิดกำรประชมุเวลำประมำณ 11.34 น. 
 

 

 

 

 

 (นำยมีชยั วีระไวทยะ) 

 ประธำนในที่ประชมุ 

 

 

  (นำยสเุมธ มำสลิรัีงสี) 

                      เลขำนกุำรบริษัท 

 


