รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อนิ ดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) หรือ TNR
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
จัดการประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
โดยมี นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้
จากัด (มหาชน) เป็ นประธานการประชุม
โดยก่อนเปิ ดการประชุมอย่างเป็ นทางการ พิธีกรได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้ งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมัติ
ให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2561
ตามที่ได้ ส่งหนังสือเชิญประชุม ให้ กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ วนัน้ ขอทบทวนวาระการประชุมที่แจ้ งกับผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญ
ประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
ต่ ้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี
2561
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผ้ สอู บบัญชี ประจาปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 10 พิจารณาอืน่ ๆ (หากมี)
พิธีกรแนะนาคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมตามลาดับ ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คุณมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ
คุณสุรพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ
คุณศิลป์ ชัย รักษาพล กรรมการ
คุณศิรินนั ท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
คุณสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ขณะเดียวกัน มีคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) เข้ าร่วมประชุม ประกอบด้ วย
1. คุณเกศณี
2. คุณปฐมพงศ์
3. คุณสุวฒ
ั น์
4. คุณทศพร
5. คุณศุภลักษณ์
6. คุณชนินทร์

วรรณเกษม
ชูพยัคฆ์
สุขลาภวณิชย์
นิลกาแหง
อาจสาคร
เทียนเจริญ

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ ายเทคนิค
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

นอกจากนี ้ มีผ้ เู ข้ าร่วมการประชุมท่านอื่น ๆ ประกอบด้ วย คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และ คุณปวีณา ชาญชนะโสภณ ผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และคุณมนัญญา ฐิ ตนิ นั ทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมาย ซีเอ็มที จากัด
ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ แจ้ งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงว่า จานวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็ น 1 เสียง ในกรณีที่เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะ จะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนน เห็นด้ วย
จะเก็บทังหมดหลั
้
งจากจบการประชุม
โดยเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้ วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ ชบู ตั รลงคะแนนและส่งบัตร
ลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อนาไปนับคะแนนที่จดุ นับคะแนน นอกจากนี ้ ได้ แจ้ งว่าการลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้จะเป็ น
โมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มกี ารทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มกี ารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่มกี ารขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ และ
4. บัตรลงคะแนนทีล่ งคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 หน้ า 2

ส่วนการนับคะแนนเสียงจะใช้ ระบบบาร์ โค้ ด โดยการนับผลลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียง หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนที่เห็นด้ วยในวาระนัน้
ๆ ซึง่ เมื่อรวมคะแนนครบถ้ วนแล้ ว จะมีการแสดงจานวนคะแนนเสียงทังหมดของวาระนั
้
น้ ๆ ที่หน้ าจอในห้ องประชุม และจะแจ้ ง
สรุปมติของวาระนันเป็
้ นลาดับต่อไป อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้ องใช้ เวลานับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาวาระในลาดับถัดไปก่อนเพื่อให้ การประชุมดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจนับคะแนนเสร็ จ
เรียบร้ อยจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับ คะแนนทันที พร้ อมทัง้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม และกรุณาแจ้ งชื่อ นามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง หรือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
จากนัน้ พิธีกร รายงานว่า มีผ้ มู าร่วมการประชุมทัง้ สิ ้น 99 ราย รวมเป็ นจานวนหุ้น 260,286,083 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.762
ประกอบด้ วย ผู้เข้ าร่วมการประชุมที่มาด้ วยตนเอง 59 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 225,829,954 หุ้น และมอบฉันทะ 40 ราย คิด
เป็ นจานวน 34,456,129 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ได้ กรุณากล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและเปิ ดการ
ประชุม โดยระบุว่ า บริ ษั ท ฯ มี ค วามตัง้ ใจที่ ด าเนิ น ธุ รกิ จ ให้ เติ บ โตก้ า วหน้ า ดี ขึน้ เรื่ อ ย ๆ ปั จ จุบัน ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ มี
บริษัทผู้ผลิตสินค้ ามากมาย แต่คงมีสินค้ าเพียงไม่กี่ประเภทที่มีความหมายต่อชีวิตคนไทยเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์บริษัทฯ คือ
ถุงยางอนามัย ในช่วงหนึ่งมีปัญหาเรื่องโรคเอดส์อย่างมากและกังวลว่าหากนิ่งเฉยคนไทยจะติดเชือ้ HIV เป็ นจานวนมาก จึงถือ
ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ คนไทยปลอดภัยจากการติดเชือ้ HIV โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า
ในช่วง 12 ปี แรกที่ประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับการป้องกันโรคเอดส์นบั ตังแต่
้ สมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปั นยารชุน การติดเชือ้
รายใหม่ลดลงประมาณ 90% ซึง่ สูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
ดังนัน้ จึงถื อว่าผู้ถือ หุ้นทุกท่านได้ ร่วมเป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ ที่มีความหมายอย่างมากกับ ชีวิตคนไทย ที่ช่วยให้ รอดพ้ นการ
เสียชีวิตจากการติดเชื ้อ HIV
นอกจากนี ้ ยังชี ้ให้ ถึงเห็นอนาคตของบริษัทฯ โดยการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ แบรนด์ PLAYBOY ที่จะสร้ างการ
เติบโตให้ แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต และปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายพื ้นที่คลังเก็บสินค้ า และในฐานะที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
เป็ นเจ้ าของบริษัทฯ สามารถเสนอแนะได้ วา่ อยากให้ บริษัทฯ เดินไปในทิศทางไหน และในปี หน้ าอยากให้ เตรียมคาถามว่าบริษัท
ฯ จะช่วยเหลือสังคมได้ อย่างไรบ้ างเพือ่ ให้ ผ้ บู ริหารได้ เตรียมพร้ อมในเรื่องนี ้
ประเด็นสุดท้ าย บริษัทฯ เห็นความสาคัญอย่างยิง่ ในเรื่องความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยบริษัทฯ อยู่ในภาคีการต่อต้ านทุจริต และหวัง
จะเผยแพร่ ให้ เป็ น นิ สัย ทั่ว ไปของสังคมไทย และในฐานะที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น ขอยื น ยัน จะให้
ความสาคัญ กับ ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และต่อ ต้ านคอร์ รัป ชั่น และในลาดับ ถัด ไป ได้ มอบหน้ าที่ ให้ คุณ อมร ดารารัตน์ โรจน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560

คุณอมร แจ้ งว่า บริษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และ
ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดส่งให้ กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ นาขึน้ บนแว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุน
ทัว่ ไปและปรากฎว่าไม่มผี ้ ใู ดขอแก้ ไขแต่อย่างใด
มติที่ประชุม
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หมายเหตุ – วาระนี ้ไม่มีผ้ ซู กั ถามเพิ่มเติม
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560
ในวาระนี ้ คุณอมร มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ สุขลาภวณิชย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รายงานต่อผู้ถือหุ้น โดย
แจ้ งว่า บริษัทฯ ได้ สรุปผลการดาเนินงานไว้ ในรายงานประจาปี 2560 ตามที่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุม และขอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังนี ้
1. รายได้ จากการขาย บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากการขายสินค้ า 2 ประเภทคือ ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น โดยปี
2017 (พ.ศ. 2560) มีรายได้ จากถุงยางอนามัย 1,248 ล้ านบาท และเจลหล่อลืน่ 45.5 ล้ านบาท จึงมีรายได้ รวมอยู่ที่
1,293.5 ล้ านบาท เทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่มีรายได้ รวม 1202.2 ล้ นบาท คิดเป็ นอัตราเติบโต 7.6% ขณะที่
สัดส่วนการขายสินค้ าในประเทศอยู่ที่ 11% และต่างประเทศ 89%
2. ปริมาณการขายสินค้ า ( 1 Gross มี 144 ชิ ้น) ปี 2017 (พ.ศ. 2560) มีปริมาณการขาย 6,830,000 Gross หรือคิดเป็ น
ประมาณ 984 ล้ านชิ น้ เทีย บกับ ปี 2016 (พ.ศ.2559) มีปริ มาณการขาย 5,630,000 Gross หรื อคิด เป็ นประมาณ
811 ล้ านชิ ้น เติบโต 21.3%
3. รายได้ จากกลุ่ ม สิ น ค้ าที่ จ าหน่ า ยภายใต้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท (House Brand Product หรื อ HBP) ในปี 2017
(พ.ศ. 2560) เรามีรายได้ กลุ่มสินค้ า HBP ที่มาจากในประเทศ 109 ล้ านบาท และจากต่างประเทศ 23.7 ล้ านบาท
เท่ากับมีรายได้ รวมอยู่ที่ 133.6 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 48.9% เมื่อเทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ทีม่ ีรายได้ รวม 89.1 ล้ าน
บาท ปั จจัยการเติบโตเนื่องจากประเทศเมียนมามีการสัง่ ซือ้ สินค้ าค่อนข้ างมาก และสามารถเปิ ดตลาดในประเทศ
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สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม ส่วนในประเทศไทยมียอดขายเพิ่มขึ ้นจากการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
มีการตอบรับเป็ นที่นา่ พอใจ โดยเฉพาะสินค้ ารุ่น HAPPY และช่วงปลายปี ทผี่ ่านมาบริษัทฯ บรรลุข้อตกลงนาสินค้ ารุ่น
สตอเบอร์ รี่ เข้ าไปวางในร้ านสะดวกซือ้ 7-11 โดยเริ่ มในต้ นปี 2561 ทาง ซี.พี. คอนซูเมอร์ ซึ่งเป็ นตัวแทนจาหน่าย
สินค้ าของบริษัทฯ จึงมีการสต๊ อกสินค้ าเพิ่มขึ ้นเพื่อเตรียมกระจายสินค้ าไปตามสาขาต่าง ๆ ของร้ านสะดวกซื ้อ 7-11
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ ปรับขึ ้นราคาสินค้ าต่อหน่วยซึง่ ขายให้ กบั ผู้จดั จาหน่าย โดยเริ่มตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2560
4. รายได้ จากกลุม่ สินค้ า OEM (รับจ้ างผลิต) มียอดขายจากทวีปแอฟริกา 128.4 ล้ านบาท ทวีปอเมริกา 215.5 ล้ านบาท
ทวีปเอเชีย 446.5 ล้ านบาท ทวีปยุโรปและโซนโอเชียเนีย 89.7 ล้ านบาท รวมทัง้ สิ ้น 880.2 ล้ านบาท ลดลง 6.3%
เมื่อเทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่มียอดขาย 939.6 ล้ านบาท เนื่องจากยอดขายในทวีปเอเชียที่ลดลง โดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารธุรกิจ และมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯ ได้ พยายามหาตลาดใหม่และประสบความสาเร็จจากการเพิม่ ยอดขายในตลาดอเมริก า มียอดขายเพิ่มขึ ้นประมาณ
94% เมื่อเทียบกับปี 2559 และสามารถเปิ ดลูกค้ าใหม่ได้ หลายราย หนึ่งในนัน้ คือการทาสัญญากับบริษัทที่ดาเนิน
ธุรกิจจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ระดับโลกทีส่ งั่ ซื ้อสินค้ าไปทาตลาดในประเทศเม็กซิโก
5. รายได้ จากธุรกิจงานประมูล (Tender) ปี 2017 (พ.ศ. 2560) อยู่ที่ 280.8 ล้ านบาท เทียบกับปี 2016 อยู่ที่ 173.6
ล้ านบาท เติบโต 61.68% เนื่องจากบริษัทฯ เข้ าประมูลงานและได้ รับงานเพิ่มขึ ้น รวมถึงได้ ส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
ซึง่ เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ตามสัญญาซึง่ ได้ ลงนามในไตรมาส 4/2559
6. สัด ส่วนรายได้ ต่ อ ภูมิภ าคในปี 2017 (พ.ศ.2560) มีสัด ส่ว นรายได้ จ ากทวี ป เอเชี ย 46% ทวีป อเมริ ก า 30% ทวี ป
แอฟริกา 16% ทวีปยุโรปและโซนโอเชียเนีย 8%
7. กาไรสุทธิ ปี 2017 (พ.ศ. 2560) มีกาไรสุทธิ 121.2 ล้ านบาท (คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ 9.4%) เทียบกับปี 2016 (พ.ศ.
2559) ทีม่ ีกาไรสุทธิ 194.2 ล้ านบาท (คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ 16.1%) ถือว่ามีกาไรสุทธิลดลง
โดยปั จจจุบนั โครงสร้ างและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายถุงยางอนามัยในตลาดโลกมีการ
เปลีย่ นแปลงจากในอดีต ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ส่วนสาเหตุหลักที่ทาให้ กาไรสุทธิของบริ ษัทลดลงมาจาก 1. ราคาประมูลเฉลีย่ ต่อหน่วยในตลาดโลกลดลงอย่างมี
สาระสาคัญ 2. บริษัทฯ มีสดั ส่วนการประมูลงานเพิม่ ขึ ้น 3. ราคายางธรรมชาติเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 4. ได้ รับ
ผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าเมือ่ เทียบกับเงินสกุลดอลล่าห์สหรัฐ 5. บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายการขายเพิม่ ขึ ้นเนือ่ งจาก
วางแผนขยายตลาด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการลดต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย ทังค่
้ าแรง ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ต้ นทุน
ทางการเงิน เช่น ดอกเบี ้ยเงินกู้ลดลง
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8. สินทรัพย์ ปี 2017 (พ.ศ.2560) มีสนิ ทรัพย์ถาวร 497 ล้ านบาท มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ๆ 392.5 ล้ านบาท มีเงิน
สดและรายการเทียบกับเงินสด 221.9 ล้ านบาท มีสินค้ าคงเหลือ 113.4 ล้ านบาท และมีสินทรัพย์อื่น ๆ 36.9 ล้ าน
บาท รวมแล้ วมีสนิ ทรัพย์ 1,261.6 ล้ านบาท
9. หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,010.3 ล้ านบาท และเจ้ าหนีก้ ารค้ า 183.8 ล้ านบาท หนี ้สินอื่น ๆ
43.5 ล้ านบาท และเงินกู้สถาบันการเงิน 24 ล้ านบาท นอกจากนี ้ จากการคานวณ DE (หนี ้สินต่อทุน) ปี 2017 อยู่ที่
0.3 เท่าถือว่าค่อนข้ างต่า
โดยวาระนีเ้ ป็ นการแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
ถาม : ฐิ ตพิ งศ์ โสภณอุดมพร : สังเกตยอดขายและปริมาณการขายเติบโตเพียงเล็กน้ อย ทังที
้ ่บริษัทฯ ยังมีกาลังผลิตเหลือ
ตอบ : คุณอมร ดารารัตนโรจน์ : เกิดจากช่วงที่ผา่ นมาธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยในปี ที่ผ่านมาและปี นี ้ธุรกิจงานประมูล
ยังมี margin ค่อนข้ างต่า อย่างไรก็ตามประเมินว่าเมื่อถึงจุดหนึง่ คู่แข่งจะค่อย ๆ หายไป และคาดว่า margin จะเพิ่มขึ ้นอีกครัง้
โดยปั จจุบันงานประมูลถื อเป็ น การเติมเต็มอัตราการเดิ นเครื่ องจักรให้ มีป ระสิทธิ ภาพ อย่างไรก็ ต ามในปั จ จุบัน บริ ษัทฯ มี
นโยบายลดสัดส่วนงานประมูล จึงเข้ าซื ้อลิขสิทธิ์แบรนด์ PLAYBOY เพราะประเมินว่ากลุม่ สินค้ าที่จาหน่ายภายใต้ ลขิ สิทธิ์ของ
บริษัทฯ จะเป็ นอนาคต เนื่องจากมีมาร์ จิน้ สูงกว่าการประมูล โดยบริษัทฯ ก็มีความภาคภูมิใจที่บริษัท Playboy Enterprises
International, Inc. จากประเทศสหรัฐฯ ยอมให้ สิทธิ์ในการขายและทาการตลาดแก่บริษัทฯ แบบไม่กาหนดอายุสญ
ั ญาภายใต้
เงือ่ นไขว่าบริษัทฯ จะต้ องไม่ทาผิดเงือ่ นไขในสัญญาด้ วย
ส่วนยอดขายที่ไม่เติบโตตามเป้าหมายในช่วงที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ ร่วมมือกับพันธมิตรจากญี่ปนุ่ เพื่อรุกตลาดในประเทศจีนมาก
ขึ ้น โดยในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมนี ้จะเริ่มรุกตลาดมากขึ ้น รวมถึงจะรุกขยายตลาดแบรนด์ PLAYBOY
ในประเทศจีนเพิ่มขึ ้น โดยจีนถือเป็ นตลาดใหญ่ ซึง่ ใหญ่พอ ๆ กับอเมริกา ซึ่งหลังจากเทศกาลสงกรานต์บริษัทฯ จะประชุมและ
วางแผนรุกตลาด โดยเตรียมจะบินไปคุยกับพันธมิตรรายใหญ่
ถาม : ฐิ ตพิ งศ์ : ในเชิงเทคนิคผู้ผลิตรายอื่น ๆ จะเข้ ามาเข้ าทาธุรกิจนี ้มีความยากง่ายอย่างไร
ตอบ : คุณอมร : ถุงยางอนามัยเป็ นเครื่องมือแพทย์ จะต้ องขออนุญาตจาก อย. ซึ่งต้ องใช้ เวลาพอสมควร ดังนันผู
้ ้ ผลิตรายใหม่
ย่อมเข้ ามาได้ ยากพอสมควร บางประเทศอาจใช้ เวลาหลายปี ในการขออนุญาต เช่น งานประมูลกลุ่มวอชิงตัน มีข้อกาหนดว่า
จะต้ องเป็ นโรงงานที่ผลิตสินค้ ามาแล้ วอย่างน้ อย 5-10 ปี ขณะที่การขอมาตรฐาน ISO หรือการขอมาตรฐานจากอเมริ กานัน้
ต้ องใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนานและมีค่าใช้ จ่ายที่จดั เก็บต่อรายการ เช่น ถุงยางอนามัย 1 กลิน่ ก็ต้องขออนุญาต 1 ครัง้
ถาม : ฐิ ตพิ งศ์ : บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื ้อยางที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบทาอย่างไร มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินอย่างไร ขณะที่กาไร
สุทธิที่แกว่งตัวค่อนข้ างมากเกิดจากอะไร และหากลดลงไปเรื่อย ๆ มีแนวทางแก้ ไขอย่างไรโดยเฉพาะการแข่งขันราคาในการ
ประมูล
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ตอบ : คุณอมร : สาหรับราคายางพาราที่ค่อนข้ างผันผวน บริ ษัทฯ ได้ ทาประกันความเสี่ยงราคาประมาณ 6 เดือน และขอ
เจรจายืนราคายางกับผู้ผลิต ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนได้ มีการซือ้ ประกันความเสี่ยง โดยแนวโน้ มในปี นีป้ ระเมินค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐจะอ่อนลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้ รับประโยชน์จากเงินบาทที่แข็งค่า โดยการเข้ าซื ้อลิขสิทธิ์แบรนด์ PLAYBOY ที่เริ่ม
การเจรจาเมื่อปี ที่ผ่านมาซึ่งขณะนัน้ ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 33 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ แต่ปัจจุบนั ค่าเงินบาทอยู่ที่ ประมาณ
31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ถาม : คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : เปรียบเทียบระหว่างบริษัทฯ กับแบรนด์ DUREX ใครมีขนาดใหญ่กว่ากัน และบริ ษัทฯ ทา
ตลาดในทวีปยุโรปด้ วยหรือไม่
ตอบ : คุณอมร : DUREX เป็ นบริษัทที่มีอายุยาวนานกว่า 60-70 ปี ปั จจุบนั เป็ นเบอร์หนึง่ ในโลก เนื่องจากทาตลาดมานาน ใน
ประเทศไทยก็มโี รงงานที่บางปะกงซึง่ เป็ นหนึ่งในฐานการผลิตเพื่อส่งออก ส่วนการทาตลาดในยุโรป บริษัทฯ มีทมี การตลาดอยู่
แล้ ว แต่ปัจจุบนั มุ่งเน้ นตลาดในประเทศจีนและทวีปอเมริกาเป็ นอันดับแรกก่อน
ถาม ศักดิ์ชยั : สนใจตลาดอินเดียหรือไม่
ตอบ : คุณอมร : ปั จจุบนั มีแบรนด์ PLAYBOY ทาตลาดอยู่แล้ ว แต่ไม่ได้ รับจ้ างผลิตสินค้ าให้ ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียม
เข้ าไปเจรจาเพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ ้น
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
คุณอมร แจ้ งว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 39 กาหนดให้ บริษัทฯ ต้ องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและบั ญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้ จดั ทางบแสดงฐานะ
ทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้ อยแล้ วและงบแสดงฐานะทางการเงิน
และบัญชีกาไรขาดทุนดังกล่าว ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้ อยแล้ ว
โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี
2560 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี รวมถึงได้ รับ การสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้ อย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน ทีไ่ ด้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ถาม : คุณสมศักดิ์ ชัยสกุลศรี : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ ้น มีนโยบายจะนาไปฝากธนาคารหรือใช้ ลงทุนใน
อนาคตอย่างไร
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ตอบ : คุณ สุวัฒ น์ สุขลาภวณิ ชย์ : บริ ษัทฯ วางแผนลงทุน ซือ้ สิท ธิ์ จ าก PLAYBOY ซึ่งคาดว่า ต้ องใช้ เงินลงทุน ในไตรมาส
1/2561 ซึง่ มีมลู ค่าสัญญา 15 ล้ านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 470 ล้ านบาท และบางส่วนจะกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มเติม
ถาม : คุณสมศักดิ์ : ปี ทผี่ ่านมาทาไมจึงนาภาษีมลู ค่าเพิม่ มาบันทึกเป็ นสินทรัพย์ อยากทราบเหตุผล
ตอบ : คุณสุวฒ
ั น์ : เป็ นการบันทึกภาษีซื ้อค้ างรับและมีสว่ นทีค่ งค้ างมานาน ซึง่ บริษัทฯ จะต้ องได้ รับคืนภาษี มลู ค่าเพิม่ ในส่วนนี ้
จากสรรพากร แต่เนื่องจากช่วงปี 2556 - 2558 เกิดความล่าช้ าในการดาเนินการขอคืนภาษี จากสรรพากร เนือ่ งจากสรรพากรมี
การเปลี่ยนแปลงทีมตรวจสอบ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ผ่านขันตอนการตรวจสอบ
้
และได้ รับคืนเงินภาษี แล้ วทังหมด
้
ประมาณ 70 ล้ านบาท
ถาม : คุณสมศักดิ์ : ค่าเผื่อสินค้ าที่มีการหมายเหตุตามหนังสือเชิญประชุมหน้ า 141 มีการแจ้ งการเปลี่ยนวัตถุดิบนาเข้ าจาก
16 ล้ านบาท เหลือ 4 ล้ านบาท และการเปลี่ยนแปลงงานระหว่างทาจากติดลบ 16 ล้ านบาท เหลือ 5.4 ล้ านบาท อยากให้
อธิบายว่าคืออะไร
ตอบ : คุณสุวฒ
ั น์ : เป็ นรายการที่ตงส
ั ้ ารองในแต่ละปี ซงึ่ จะมีการเปลีย่ นในแต่ละรอบบัญชี เช่น ค่าเผื่อสินค้ าที่หมุนเวียนช้ าหรือ
ล้ าสมัย เพือ่ แสดงมูลค่าสินค้ าคงเหลือทีแ่ ท้ จริงในงบการเงิน
ถาม คุณสมศักดิ์ : ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ได้ รับ BOI หรือไม่
ตอบ : คุณสุวฒ
ั น์ : ได้ รับครับ
ถาม : คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : มีข้อสงสัยเจ้ าหนี ้เพิ่มขึ ้นค่อนข้ างเยอะ โดยมีคา่ ใช้ จ่ายค้ างจ่ายพนักงาน 19 ล้ านบาทเกิดจาก
อะไร
ตอบ : คุณสุวฒ
ั น์ : เกิดจากปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ เปลีย่ นนโยบายการแบ่งจ่ายเงินโบนัสเป็ น 2 ครัง้ คือสิ ้นเดือนธันวาคม (จ่ายแบบ
คงที่) และเดือนกุมภาพันธ์ ในปี ถัดไป (จ่ายหลังการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน) ในส่วนของการจ่ายโบนัสเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2561 จึงต้ องลงบัญชีเป็ นค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายของปี 2560
ถาม : คุณสถาพร : ปี 2560 มีคา่ ใช้ จ่ายส่งเสริมการขายและการตลาดค้ างจ่ายประมาณ 4 ล้ านบาทคืออะไร
ตอบ คุณสุวฒ
ั น์ : เป็ นค่าใช้ จ่ายส่งเสริมการตลาดซึง่ บริษัทฯ ให้ ซี.พี. คอนซูเมอร์ เป็ นตัวแทนจาหน่ายในไทยและมีการสารอง
จ่ายไปก่อน ค่าใช้ จ่ายค้ างชาระส่วนนี ้จึงเป็ นเรื่องปกติ
ถาม : คุณ สถาพร : ทาไมมี การตัง้ ค่าใช้ จ่ายในส่วนของงานระหว่า งท าประมาณ 4 ล้ านบาท ในส่วนการตัง้ สารองสินค้ า
เคลือ่ นไหวช้ าและล้ าสมัย
ตอบ : คุณสุวฒ
ั น์ : เนื่องจากบริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายให้ กับลูกค้ า OEM ซึ่งเป็ น ไปตามคาสัง่ ซือ้ ในแต่ละครัง้ ระยะเวลาไม่
แน่นอน ฉะนันในกระบวนการผลิ
้
ตจึงอาจมีการผลิตเผื่อล่วงหน้ าสาหรับงานที่คาดว่าจะสัง่ ซื ้อในอนาคต จึงทาให้ มีงานระหว่าง
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ทาบางส่วนของลูกค้ าแต่ละราย คงค้ างอยู่ในกระบวนการผลิต และโดยส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่ผลิตแล้ วอยู่ระหว่างรอการบรรจุ
เข้ าฟอยด์ ฉะนันถ้
้ ามีรอบหมุนช้ าก็จะต้ องตังส
้ ารอง
ถาม : คุณสถาพร : การเซ็นสัญญาซื ้อลิขสิทธิ์ PLAYBOY แบบไม่มีหมดอายุถ้าไม่ผดิ สัญญา เงินลงทุนจะอยู่ในส่วนไหน
ของงบการเงิน และมีความเสีย่ งอะไรทีต่ ้ องระมัดระวังจะไม่สามารถทาได้ ตามสัญญา
ตอบ : คุณอมร : การทาสัญญาเข้ าซื ้อสิทธิ์ PLAYBOY ครัง้ นี ้ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเติบโตร่วมกัน และต้ องการเพิ่มยอดขายมาก
ขึน้ โดยบริ ษัทฯ ทาสัญญาซือ้ สิทธิ์ ต่อจาก UMD ซึ่งเป็ น ผู้ได้ รับสิทธิ์ จาก Playboy Enterprises International, Inc. ประเทศ
อเมริกา ซึง่ ทาง Playboy Enterprises ก็ยินดีที่จะร่วมกับ TNR เพื่อพัฒนาการขายและการตลาด
ถาม : คุณวีณา กิจเวคิน : ขอเสนอให้ บริษัทฯ ใช้ กระดาษแบบปกติแทนกระดาษเคลือบมันในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเนือ่ งจากไม่มคี วามจาเป็ นค่ะ
ตอบ : คุณมีชยั วีระไวทยะ : ยินดีครับ เป็ นข้ อเสนอทีด่ ีครับ
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 260,340,867 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คุณอมร แจ้ งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 44 กาหนดให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และห้ ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีทบี่ ริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา
116 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 45 กาหนดว่าบริษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ ครบจานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว ดังนัน้ จึงไม่ต้องตัง้
สารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังการหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั (1) แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้
ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดาเนินงาน (4) บัจจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจพิจารณาการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
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บริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาจ่ า ยเงิน ปั น ผลแตกต่ า งไปจากนโยบายที่ ก าหนดไว้ ได้ โดยจะขึน้ อยู่กั บผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจาเป็ นในการใช้ เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรสุทธิ จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นเงิน
จานวนทังสิ
้ ้น 121,192,635 บาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไร 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ภายใต้ บตั รส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น
96,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 80 ซึ่งสอดคล้ อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยจ่ายให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนด
รายชื่ อผู้ถือ หุ้น เพื่ อก าหนดสิท ธิ ในการรับ เงิน ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 7 มี น าคม 2561 และกาหนดจ่ ายในวัน ที่ 11
พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมือ่ ได้ รับการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ถาม : คุณศักดิ์ชยั : บริษัทฯ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ทังหมดหรื
้
อไม่
ตอบ : คุณสุวฒ
ั น์ : ได้ BOI ทังหมดครั
้
บ
ถาม : คุณศักดิ์ชยั : อัตราภาษีเก่ายังเหลือ 30% หรือ 25%
ตอบ : คุณสุวฒ
ั น์ : เหลือ 20% อย่างเดียวครับ
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 260,340,869 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
คุณอมร แจ้ งว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งใน
สามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
นอกจากนี ้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ถ้ าข้ อบังคับมิได้
กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
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ดังนัน้ เพือ่ ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้ อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ ดาเนินการจับฉลาก และปรากฏว่ามี
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ นายมีชัย วีระไวทยะ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย และ ดร.ศรายุทธ เรือง
สุวรรณ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2561 แล้ วเห็ น ว่ า กรรมการผู้ ที่ จ ะต้ องออกจากต า แหน่ ง จ านวน 3 ท่ า น ได้ แก่
นายมีชัย วีระไวทยะ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย และ ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็น
สอดคล้ องกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาด
ทุนกาหนด ซึ่งไม่เคยเป็ นหรือไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา ผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิชาชี พ กับ บริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ วม หรื อนิ ติ บุคคลที่อ าจมีค วามขัดแย้ ง และไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ในการนี ้ ข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมไปแล้ ว
มติที่ประชุม

วาระ 5.1 คุณมีชยั วีระไทยะ ตาแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ วย 260,340,869 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระ 5.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ วย 260,340,869 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระ 5.3 ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
เห็นด้ วย 260,340,869 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ ประจาปี 2561
คุณอมร แจ้ งว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 22 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อ
วางหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
ก็ได้ และนอกจากนี ้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณากลั่น กรองอย่ า งละเอี ย ดถึ ง ความเหมาะสมประการต่ า ง ๆ กล่า วคื อ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้ า งอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่ง
ภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ดังนันคณะกรรมการเห็
้
นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 โดยเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี จากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 เพือ่ จ่ายให้ แก่กรรมการเป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้ จ่ายในรูปของค่าตอบแทน
รายไตรมาส และเบี ้ยประชุม ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ประธานกรรมการ

กรรมการ

2561
(ปี ที่เสนอ)

2560

2561
(ปี ที่เสนอ)

2560

ค่ าตอบแทนกรรมการ
(บาท/คน/ไตรมาส)

90,000

90,000

80,000

80,000

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(บาท/คน/ครัง้ )

25,000

25,000

20,000

20,000

ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/เดือน)

25,000

25,000

20,000

20,000

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ
(บาท/คน/ครัง้ )

12,000

12,000

10,000

10,000

ค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ไตรมาส)

16,000

16,000

15,000

15,000

ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ครัง้ )

6,000

6,000

5,000

5,000

นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ แก่กรรมการแต่ล ะราย ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการเห็น ควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ การกาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2561 ภายใต้ วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี ให้ แก่กรรมการแต่ละ
ราย ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม

วาระ 6
เห็นด้ วย 260,339,871 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.000
0.0000
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บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
1,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
คุณอมร แจ้ งว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัท
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ กาหนดให้ บริษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอืน่ ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม จะแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บญ
ั ชีนบั แต่วนั ที่พ้น
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ในการนี ้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเนื่องจาก
บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคน
ใดคนหนึ่ง เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ แก่ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 5016 และ/หรื อ นายสุดวิน ปั ญญวงศ์ ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3534 และ/หรือ นาง
อนุทยั ภูมิสรุ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3873
ทังนี
้ ้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 ข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่ง
ได้ เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดาเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทางานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่า
สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ทัง้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่
เสนอชื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี นี ้ เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีปีที่ 3
อนึง่ ในกรณีทผี่ ้ สู อบบัญชีที่มีรายนามข้ างต้ น ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เข้ าทาหน้ าทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที่
ผ่านมา โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนอืน่ ๆ
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 260,340,871 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท
คุณอมร แจ้ งว่า ปั จจุบันทางโรงงานผลิตสินค้ าที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองได้ ผลิตสินค้ าออกมาเป็ นจานวนมาก และประสบ
ปั ญหาพืน้ ที่การจัดเก็บสินค้ าสาเร็จรูปทีอยู่ระหว่างรอการจัดส่งให้ กับลูกค้ าไม่ พียงพอ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ ทาการเช่าสถานที่
จัดเก็บสินค้ ากับบริษัทเอกชนภายนอก ทังนี
้ ้ บริษัทฯ พิจารณาว่าปั จจุบนั โรงงานผลิตสินค้ าที่นคิ มอุตสาหกรรมแหลมฉบังยังมี
พื ้นที่ที่สามารถนาสินค้ าสาเร็ จรูปไปจัดเก็บได้ ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่ อที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เรื่องการเพิม่ ประเภทกิจการ “โกดังเก็บสินค้ า” ไว้ ในข้ อที่ 53 (จากเดิม 52 ข้ อ) เพื่อ
นาไปยื่นขออนุญาตขยายประเภทกิจการ ต่อสานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังตามระเบียบข้ อบังคับในลาดับต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 260,340,871 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 อนุ มัติแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ
คุณอมร แจ้ งว่า บริ ษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการอีก 1 ข้ อ จึงต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริษัทฯ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารการแก้ ไขหนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 3 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม เติ ม
วัต ถุป ระสงค์ ของบริ ษัทฯ และอนุมัติให้ บุค คลที่ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดาเนิน การจดทะเบียนแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ นายทะเบียน
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มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 260,340,871 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
พิธีกร แจ้ งว่า เนื่องจากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้ โอกาสนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ แ สดง
ความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
ถาม : คุณศักดิช์ ยั : วาระแก้ ไขบริคณห์สนธิ มีอีกวาระที่ยงั ไม่ได้ บรรจุ คือการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจากรายย่อยได้
ตอบ : คุณ มนัญ ญา ฐิ ตินันทวรรณ (ที่ ปรึ กษากฎหมาย) : บริ ษัทฯ ทราบเรื่ องนี ห้ ลังได้ ส่งหนังสือเชิ ญประชุมออกไปแล้ ว
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายอยู่แล้ ว และจะดาเนินการในปี หน้ า
ถาม : คุณศักดิ์ชยั : ถุงยางอนามัยที่รับจ้ างผลิตกับผลิตเพื่อแจกจ่ายเป็ นคุณภาพเดียวกันทังหมดหรื
้
อไม่
ตอบ : คุณอมร : เป็ นมาตรฐานเดียวกันทังหมด
้
คุณมีชยั : บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตมาตรฐานที่แตกต่างกันและไม่มีนโยบายผลิตสินค้ าที่ด้อยคุณภาพแม้ เป็ น
สินค้ าที่ผลิตเพื่อแจกจ่าย
ถาม : คุณศักดิ์ชยั : ปั จจุบนั บริษัทฯ ใช้ อตั รากาลังการผลิตอยู่กี่เปอร์เซนต์
ตอบ : คุณอมร : โดยนโยบายบริษัทฯ จะรับงานที่ประมาณ 80-90% ของกาลังการผลิต
ถาม : คุณศักดิ์ชยั : ถุงยางอนามัยที่เป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตนามาทาอะไรได้ หรือไม่
ตอบ : คุณอมร : บริษัทฯ จะทาลายและบางส่วนจะนามาใช้ รีไซเคิลให้ เกิดประโยชน์ เช่น ผลิตทีร่ องแก้ ว
ถาม : คุณศักดิ์ชยั : ถุงยางอนามัยแบบเรืองแสงมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าปกติหรือไม่
ตอบ : คุณอมร : เมื่อมีคณ
ุ สมบัติพิเศษก็จะมีต้นทุนสูงกว่า เพราะมีการเคลือบผิวพื ้นผิวมากกว่า
ถาม : คุณณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ : ในวาระที่ 8 เกี่ยวกับเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประเภทกิจการ “โกดังเก็บสินค้ า
อยากทราบว่าการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกิจโกดังสินค้ าหรือไม่ หรือการเพิ่มวัตถุประสงค์ครัง้ นี ้
เนื่องจากต้ องการจะทาธุรกิจคลังสินค้ า
ตอบ : คุณอมร : โรงงานของบริษัทฯ ที่ปิ่นทองได้ ออกแบบและก่อสร้ างคลังสินค้ าไว้ ซึง่ คิดว่าจะเพียงพอต่อการใช้ งาน อย่างไร
ก็ตามในปั จจุบันบริษัทฯ ได้ รับงานประมูลเป็ นจานวนมาก ขณะที่กระบวนการส่งสินค้ าต้ องใช้ ระยะเวลาตรวจสอบ
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สินค้ าจากห้ องแล็บสากลประมาณ 1 เดือน ทาให้ โรงงานปิ่ นทองต้ องอาศัยคลังสินค้ าที่นิคมฯ แหลมฉบัง แต่ตดิ ระเบียบ
ของนิคมฯ แหลมฉบังที่ต้องอนุญาตให้ ถกู ต้ อง
ถาม : คุณกุลชาติ คอนกรีต : ปั จจุบนั PLAYBOY มีสว่ นแบ่งการตลาดถุงยางอนามัยทัว่ โลกกี่เปอร์เซนต์
ตอบ : คุณอมร : ยังไม่สงู มากนัก เนื่องจากบางประเทศยังไม่ได้ ทาการตลาดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม UMD ซึง่ เดิมเป็ นผู้ได้ รับ
สิทธิ์จาก PLAYBOY ตัดสินใจโอนสิทธิการใช้ แบรนด์ให้ TNR เพราะว่า TNR มีศกั ยภาพที่ดกี ว่าในการพัฒนาธุรกิจและ
ตลาดถุงยางอนามัยภายใต้ แบรนด์ PLAYBOY เนื่องจากบริษัทฯ เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย และ TNR จะ
พยายามผลักดัน PLAYBOY ให้ เป็ นแบรนด์อนั ดับต้ นๆของโลก โดยเน้ นการผลิตสินค้ าที่เป็ นนวัตกรรม โดยแผนการ
ตลาดหลังเทศกาลสงกรานต์จะเดินหน้ าการเจรจากับ 34 ประเทศที่เดิม UMD ทาการตลาดอยู่ และคาดว่าภายใน 2-3
ปี จะสามารถขยายความร่วมมือในการทาการตลาดเพิ่มขึ ้น 50-60 ประเทศ
ถาม : คุณกุลชาต : ทาไม UMD จึงขายสิทธิ์ใน PLAYBOY ต่อให้ TNR
ตอบ : คุณอมร : บริษัทฯ ได้ พบกับผู้บริหาร UMD เมื่อประมาณ 10 ปี ก่อน จากที่ได้ ร่วมทาธุรกิจ ทางผู้บริ หาร UMD เป็ นนัก
ธุรกิจที่ต้องการผลตอบแทนจากการทาธุรกิจในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่โดยธรรมชาติของธุรกิจถุงยางอนามัยต้ องใช้
ระยะเวลาในการขยายธุรกิจค่อนข้ างช้ าและต้ องมีความอดทน จึงอาจมองว่า TNR มีศกั ยภาพที่นา่ จะทาได้ ดีกว่า
ถาม : คุณกุลชาต : PLAYBOY มี Market Value เท่าไหร่ และเสนอให้ บริษัทฯ เข้ าร่วมงาน Opportunity Day
ตอบ : คุณชนินทร์ เทียนเจริญ : มียอดขายทัว่ โลกปี ละประมาณ 5 ล้ านเหรียญต่อปี
: คุณมีชยั : ขอบคุณสาหรับข้ อเสนอแนะทีต่ ้ องการให้ บริษัทฯ เข้ าร่วมงาน Opportunity Day
หมายเหตุ ปิ ดการประชุมเวลาประมาณ 11.25 น.

(นายมีชยั วีระไวทยะ)
ประธานทีป่ ระชุม

(นายสุวฒ
ั น์ สุขลาภวณิชย์)
เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 หน้ า 17

