รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อนิ ดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) หรือ TNR
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
จัดการประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์
สาทร โดยมี นายมีชยั วีระไวทยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์
อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) เป็ นประธานการประชุม
โดยก่อนเปิ ดการประชุมอย่างเป็ นทางการ พิธีกรได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้ งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
มีมติอนุมตั ิจดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ตามที่ได้ สง่ หนังสือเชิญประชุม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วนัน้ ขอแจ้ งระเบียบวาระการประชุมตาม
หนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจาณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ
ประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
พิธีกรแนะนาคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมตามลาดับ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คุณมีชยั วีระไวทยะ
คุณอมร ดารารัตนโรจน์
คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์
คุณโกมล ดารารัตนโรจน์
คุณสุรพล ดารารัตนโรจน์
คุณศิลป์ ชัย รักษาพล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. คุณศิรินนั ท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร
8. คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
9. คุณอัมพร ปุรินทวรกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขณะเดียวกัน มีคณะผู้บริ หาร บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

คุณเกศณี วรรณเกษม
คุณปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์
คุณทศพร นิลกาแหง
คุณสุเมธ มาสิลรี ังสี
คุณวลีรักษ์ อรุณวิเชียรชัย

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผู้อานวยการฝ่ ายเทคนิค
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การอาวุโสแผนกบัญชีทวั่ ไป

นอกจากนี ้ มีผ้ เู ข้ าร่ วมการประชุม ประกอบด้ วย คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และคุณนรุ ตม์ ลิมปิ วรรณ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และคุณ ชาตรี ตระกูลมณี เนตร ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษั ท สานักงาน
กฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
นอกจากนี ้ ขอเรี ยนแจ้ งว่าในการประชุมครัง้ นี ้ คุณจิราพร ชวชัยสกุล ตัวแทนจากบริ ษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ต อล
จากัด จะทาหน้ าที่เป็ นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม พิธีกรแจ้ งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจานวนหุ้นที่ตน
ถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณี ที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบ
ฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้ วย เจ้ าหน้ าที่จ ะเก็บทังหมด
้
หลังจบการประชุม
เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ ว ในกรณีที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ชูบตั รลงคะแนนของท่านและส่ง
บัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ เพื่อนาไปนับคะแนนที่จดุ นับคะแนนการลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึง่ ประธานฯ
จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทาการลงคะแนนเสียง
ส่วนการลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นบัตรเสีย ได้ แก่ 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทา
เครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า
และไม่มีลายมือชื่อกากับ และ 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
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ส่วนการนับคะแนน บริ ษัทฯ ใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจานวนเสียงทั ง้ หมดของผู้เข้ าประชุม
และให้ ถือว่าจานวนคะแนนที่เหลือเป็ นคะแนนของการออกเสียงเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ โดยเมื่อรวมคะแนนครบถ้ วนแล้ ว จะมี
การแสดงจานวนคะแนนเสียงทังหมดของวาระนั
้
น้ ๆ ที่หน้ าจอของห้ องประชุม พร้ อมแจ้ งมติของวาระนัน้
อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ ที่ประชุมดาเนินการ
พิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้ การประชุมดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว จึงแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนและมติการประชุมทันที
โดยพิธีกรรายงานว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่มาด้ วยตัวเอง 43 ราย ถือหุ้นรวม 227,571,040 หุ้น และเป็ นผู้รับมอบฉันทะ 26 ราย ถือ
หุ้นรวม 29,815,442 หุ้น เบ็ดเสร็ จมีผ้ ูถือหุ้นที่มีด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาร่ วมการประชุมทังสิ
้ ้น 69 ราย คิดเป็ น
จานวนหุ้นทัง้ สิ ้น 257,386,482 หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ 85.7955 ซึ่งเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดของ
บริ ษัทฯ (หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ มีจานวนทังสิ
้ ้น 300,000,000 หุ้น) จึงถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
จากนันพิ
้ ธีกรได้ เชิญ คุณมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่งทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
และเปิ ดการประชุม โดยคุณมีชยั ระบุว่า บริ ษัทฯ คาดหวังการประชุมครัง้ นี ้จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับความกระจ่างว่าบริ ษัทฯ
กาลังเดินหน้ าไปอย่างไร ปั จจุบันบริ ษัทฯ พยายามหาสิ่งใหม่ ๆ โดยขณะนี ้ TNR เป็ นเจ้ าของแบรนด์ ที่มีชื่อเสียงอย่าง
‘PLAYBOY’ และแนวโน้ มเป็ นไปได้ ดี มีการหาตลาดใหม่ ๆ แม้ ว่ามีอุปสรรคด้ านอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาทที่แข็งค่า
ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น เช่น น ้ายาง น ้ามันหล่อลืน่ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ ้นเนื่องจาก PLAYBOY เป็ นแบรนด์
ที่มีชื่อเสียง เป็ นที่ต้องการของตลาด และขอบคุณทุกท่านที่เป็ นเจ้ าของบริ ษัท เพราะบริ ษัทฯ ผลิตสินค้ าที่ช่วยชีวิตคน
ปั จจุบนั มีจานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์มากกว่าการเสียชีวิตจากสงครามโลกแล้ ว และในทรรศนะธนาคารโลกยัง
ช่วยคนไทยรอดพ้ นการเสียชีวิตถึงปี ที่ผา่ นมาเป็ นจานวน 10 ล้ านคน
อย่างไรก็ตามจะทาอย่างไรให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความตระหนักที่จะใช้ ถงุ ยางอนามัยเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชน ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี คลอดลูกเฉลี่ยวันละ 8 คน เพราะไม่ได้ วางแผนครอบครัว และอายุต่ากว่า 19 ปี มีลกู
เฉลีย่ วันละเกือบ 100 คน หรื อเฉลีย่ ปี ละ 35,000 คน ถ้ าเอาจริ งเอาจังสิง่ เหล่านี ้ไม่ควรจะเกิดขึ ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มร่วมมือ
กับโรงเรี ยนภาครัฐสอนให้ เยาวชนเกิดความเข้ าใจและสอนเยาวชนรุ่ นต่อไป ขณะเดียวกันบริ ษัทฯ อยากหาทางช่วยเหลือ
เด็กผู้หญิงที่ตงครรภ์
ั้
ก่อนวัยอันควรและต้ องออกจากโรงเรี ยน กระทบต่ออนาคต ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ไม่ใช่เรื่ องน่าอาย
คุณอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นและมอบหมายให้ พิธีกรทาหน้ าที่ตอ่ ไป
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

คุณอมร ได้ มอบหมายให้ พิธีกรแจ้ งรายละเอียดแต่ ละวาระการประชุม โดยระบุว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่จดั ส่งพร้ อม
หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ทุ ก ท่ า น ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ส่ง รายงานการประชุ ม ดัง กล่า วต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 รวมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
(www.tnrcondom.com) เพื่อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปแล้ ว และไม่มีผ้ ใู ดขอแก้ ไขแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 259,975,183 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ – วาระนี ้ไม่มีผ้ ซู กั ถามเพิ่มเติม
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย ประจาปี 2561
ในวาระนี ้คุณอมร มอบหมายให้ คุณสุเมธ มาสิลีรังสี ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดังนี ้
คุณสุเมธ แจ้ งว่า ภาพรวมปี 2561 เป็ นปี แห่งการลงทุน ได้ แก่ การซื ้อลิขสิทธิ์การขายและทาการตลาดถุงยางอนามัยและ
เจลหล่อลืน่ แบรนด์ PLAYBOY ในเดือนเมษายน 2561 และเดือนกันยายน 2561 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท บ๊ อก เอเชีย
กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล โดยซื ้อหุ้น 100% โดยในส่วน PLAYBOY ตามปกติจะให้ ลิขสิทธิ์การขายและทาการตลาดสาหรับ
แต่ละผลิตภัณฑ์เป็ นรายประเทศเท่านัน้ แต่บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จากัด (มหาขน) เป็ นบริ ษัทไทยบริ ษัทเดียว
ที่ได้ ลิขสิทธิ์การขายและทาการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นได้ ทวั่ โลก และใครก็ตามที่อยากใช้ แบรนด์ PLAYBOY
สาหรับถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน่ ต้ องขออนุญาตจาก TNR โดยสามารถเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดังนันในฐานะที
้
่ทกุ ท่านเป็ นผู้ถือ
หุ้นหรื อเจ้ าของร่วมกับบริ ษัทฯ อยากให้ ทา่ นรู้สกึ ภูมิใจที่บริ ษัทฯ ก้ าวสูร่ ะดับโลก
ส่วนภาพรวมงบการเงิ นในปี 2561 ขอเริ่ มจากรายได้ บริ ษัทฯ มีรายได้ หลักจากการขายถุ งยางอนามัยและเจลหล่อลื่น
หลังจากเข้ าซือ้ กิ จการบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชั่นแนล ก็จะรวมรายได้ จากการขายบรรจุภัณฑ์ กระดาษเข้ ามาในงบ
การเงินรวมของบริ ษัทฯ โดยปี 2561 รายได้ ของ TNR อยู่ที่ประมาณ 1,460 ล้ านบาท เติบโต 13% (ปี 2560 จานวน 1,290
ล้ านบาท) ส่วนรายได้ จากบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน – ธันวาคม 2561 (4 เดือน) มีจานวน
75 ล้ านบาท
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สาหรับรายได้ จากจาหน่ายถุงยางอนามัยปี 2561 เติบโต 12% หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 150 ล้ านบาท รายได้ จากเจลหล่อลื่น
เติบโต 25% ส่วนรายได้ จากบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล ที่เข้ ามาในงบการเงินรวมคือ 75 ล้ านบาท ดังนันในงบ
้
การเงินของบริ ษัทฯ รายได้ หลักจะมาจากถุงยางอนามัย 96% ของรายได้ รวมของบริ ษัทฯ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ แบ่งการขายเป็ น 3 ประเภท 1. OBM: Original Brand Manufacturer คือ แบรนด์ ONETOUCHTM แต่
หลังจากบริ ษัทฯ ได้ สทิ ธิ์แบรนด์ PLAYBOY ก็ถือว่า PLAYBOY เป็ นธุรกิจ OBM ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ เดือนเมษายนที่ผา่ นมา
2. กลุม่ OEM: Original Equipment Manufacturer หรื อรับจ้ างผลิต และ 3. งานประมูล หรื อ Tender
สาหรับปี 2561 OBM เติบโต 9% OEM เติบโต 18% และ Tender ลดลง 2.6% สะท้ อนทิศทางธุรกิจในอนาคตซึง่ บริ ษัทฯ เน้ น
ตลาด OBM และ OEM มากขึ ้น ทดแทนสัดส่วน Tender ที่จะทยอยลดลง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ แบ่งตลาดเป็ น 4 ภูมิภาคและตลาดใน
ประเทศไทย รายได้ หลักที่เพิ่มขึ ้นมาจากทวีปเอเชีย เพิ่มขึ ้น 22% ทวีปแอฟริ กา เพิ่มขึ ้น 28% ทวีปยุโรป เพิ่มขึ ้น 25%
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและทาการตลาด ปี 2561 สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายคิดเป็ น 9.7% ของยอดขายรวมทังหมด
้
ส่วนค่าใช้ จ่ายการบริ หารคิดเป็ นสัดส่วน 7% ของยอดขายรวมทังหมด
้
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและทาการตลาดปี 2560
มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 8.5% และ 6.4% ตามลาดับ ของยอดขายรวมทังหมด
้
ปั จจัยที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากหลังบริ ษัทฯ ได้ สทิ ธิ์การขาย
และทาการตลาดแบรนด์ PLAYBOY ก็ มีการทาตลาดเพิ่มขึ ้นเพื่อสร้ างแบรนด์ให้ ติดตลาดโลก ขณะที่สดั ส่วนการขาย
สินค้ าแบรนด์ PLAYBOY ในปี 2561 มีการเติบโตหลักจากตลาดอเมริ กา ยุโรปและไทย
ทังนี
้ ้ จากงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 พบว่าภาพรวมบริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์เพิ่มขึ ้น มีหนี ้สินเพิ่มขึ ้นซึ่งเป็ นปกติสาหรับปี ที่มี
การลงทุนใหญ่ ๆ เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ลงทุน โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีเงินลงทุนในบริ ษัทบ๊ อก เอเชีย
กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 25.8 ล้ านบาท และมีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนคือเครื่ องหมายการค้ า PLAYBOY โดย
มีการจ่ายค่าซื ้อสิทธิ์ 15 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 476 ล้ านบาท
หนี ้สินเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เนื่องจากการได้ แบ่งจ่ายค่าซื ้อลิขสิทธิ์การขายและทาการตลาดแบรนด์ PLAYBOY เป็ น 2 งวด
งวดแรกจ่ายไปแล้ ว 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในเดือนเมษายน 2561 และงวดที่ 2 จะจ่ายอีก 5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ให้ ครบ
ภายในปี 2562 ทาให้ งบการเงิน ณ สิ ้นปี 2561 มีเจ้ าหนี ้คงค้ างจานวน 5 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 160 ล้ านบาท
ส่วนเงินกู้ยืมจากปี 2560 อยู่ที่ 24 ล้ านบาท ปี 2561 เพิ่มเป็ น 330 ล้ านบาท เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเพื่อชาระค่าซื ้อสิทธิ์
แบรนด์ PLAYBOY
สาหรับผลประกอบการของบริ ษัท บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล หลังจากบริ ษัทฯ ซื ้อกิจการบริ ษัท บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ผลการดาเนินงานของบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล ในเดือนมกราคม สิงหาคม 2561 มียอดขายเฉลี่ย 18.2 ล้ านบาทต่อเดือน และหลังจากบริ ษัทฯ เข้ าบริ หารมียอดขายเพิ่มขึ ้นเป็ นเฉลี่ย 18.8
ล้ านบาทต่อเดือน ขณะเดียวกันสิง่ ที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญคือ ก่อนเข้ าบริ หารงานบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีผล
ขาดทุนเฉลี่ย 4.7 ล้ านบาทต่อเดือน แต่หลังจากเข้ าบริ หารมีผลขาดทุนลดลงเหลือเฉลี่ย 1 ล้ านบาทต่อเดือน สะท้ อนว่า
บริ ษัทฯ เข้ าไปบริ หารงานและแก้ ไขปั ญหาได้ ถกู ทาง และตังเป้
้ ามีกาไรในปี 2562
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โดยวาระนี เ้ ป็ นการแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จากนั น้ พิธีกรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้ น
ซักถาม
ถาม : คุณฤทธิ ชัย หยิบเจริ ญพร : ช่วยอธิ บายสาเหตุที่บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นแต่กาไรลดลง และบริ ษัทฯ คาดการณ์
ความต้ องการใช้ สินค้ าในกลุ่มลูกค้ าแต่ละเซกเมนท์อย่างไร รวมถึงวางแผนการตลาดไว้ อย่างไร
ตอบ: คุณ อมร ดารารัต นโรจน์ : บริ ษัท ฯ มีธุร กิจ 3 กลุ่ม คือ OBM OEM และ Tender หรื อ งานประมูล โดยความ
ต้ องการใช้ ถุงยางอนามัย มีมูลค่าตลาดรวมทัว่ โลกประมาณ 3-4 แสนล้ านบาท ส่วนมูลค่าตลาดในประเทศไทยเกือบ
2,000 ล้ านบาท ดังนั ้นจากยอดขายของบริ ษัทฯ ยังมีโอกาสเติบโตได้ อีกมาก ปั จจุบนั โรงงาน TNR มีอายุกว่า 20 ปี
เป็ น บริ ษัท ท็อ ป 5 ของโลก และมีก ลุ่ม วอชิง ตัน จากประเทศอเมริ ก า ที่บ ริ ษัท ฯ เป็ น ซัพ พลายเออร์ ให้ ม ากที่สดุ ผ่า น
องค์กร USAID ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ต้องการสินค้ าที่มีมาตรฐานสูง
อย่างไรก็ตามในอดีตสิ่งที่บริ ษัทฯ ยังขาดอยู่คือแบรนด์ที่ มีชื่อเสียงระดับโลก นามาสู่การซื ้อสิทธิ์ แบรนด์ถุงยางอนามัย
PLAYBOY ซึ ่ง ในอดีต บริ ษ ัท ฯ เคยเป็ น คู ่ค้ า กับ แบรนด์ PLAYBOY มาก่อ น ซึ ่ง ปั จ จัย ที ่เ ลือ กบริ ษ ัท ฯ เพราะมี
กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็ นแหล่งผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ส่วนทิศทางธุรกิจกลุ่ม OBM ตั ้ง
เป้าเติบโต 15% ต่อปี กลุ่ม Tender จะทยอยลดลง และมุ่งเน้ นเพิ่มสัดส่วน OBM มากขึ ้น โดยในปี ที่ผ่านมาประเมิน
ว่า ONETOUCHTM น่าจะมีปริ มาณการขายในประเทศไทยสูงสุด ส่วน PLAYBOY ตั ้งเป้าเป็ นแบรนด์ ระดับ โลก โดย
ตัวแทนจาหน่ายหลาย ๆ ประเทศให้ การตอบรับดีหลังจากที่บริ ษั ทฯ ได้ รับลิขสิทธิ์ การขายและทาการตลาด นอกจากนี ้
ได้ เดินทางไปประเทศอเมริ กาและประสบสาเร็ จในการเจรจากับบริ ษัทยักษ์ ใหญ่รายหนึ่ง และเพิ่งส่งผลิตภัณฑ์ให้ แก่
เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ช Amazon
ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมประชุม Global Summit กับ PLAYBOY และประกาศว่า TNR เป็ นบริ ษัทรายเดียวใน
โลกที่ได้ รับลิขสิทธิ์การขายและทาการตลาด แบบทัว่ โลกจาก PLAYBOY Enterprises International Inc. ซึ่งประเมิน
ว่าเขาเลือกบริ ษัทฯ จาก 3 ปั จจัย 1. ศักยภาพของโรงงานอยู่ในระดับท็อป 5 ของโลก และมีการส่งสินค้ าไปแทบทุก
ประเทศทัว่ โลก เช่น ประเทศญี่ ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นตลาดที่เข้ าไปได้ ยาก โดยเฉพาะถุงยางที่เป็ นเครื่ องมือการแพทย์ ซึ่งบริ ษัทฯ
สามารถเข้ าไปจาหน่ายในร้ านขายยาและร้ านสะดวกซื ้อในญี่ ปนุ่ 2. พาร์ ทเนอร์ ของบริ ษัทฯ ได้ ให้ ข้อมูลกับ PLAYBOY
ว่า มีค วามมัน่ ใจในการด าเนิน ธุร กิจ ของ TNR ที ่ม ีค วามตรงไปตรงมา และ 3. บริ ษ ัท ฯ จดทะเบีย นอยู่ใ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ
ถาม: คุณฤทธิ ชัย หยิบเจริ ญพร: ปั จจุบนั องค์กรต่าง ๆ เช่น ในอเมริ กาแจกถุงยางอนามัยฟรี และแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ใน
อนาคตจะกระทบธุรกิจหรื อไม่
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ตอบ : คุณอมร : ถุงยางที่องค์กรแจกฟรี คือกลุม่ งานประมูล เช่น ในประเทศไทยมีกระทรวงสาธารณสุขที่แจกถุงยางอนามัย
ฟรี โดยบริ ษัทฯ ก็ผลิตให้ แก่กรมควบคุมโรคปี ละ 10 – 20 ล้ านชิ ้น อย่างไรก็ตามในด้ านการค้ าก็มีผ้ บู ริ โภคที่ต้องการความ
หลากหลายและใช้ ถุงยางอนามัยที่มีแบรนด์ เช่น ONETOUCHTM มีสินค้ าถึง 10 SKUs ต่างจากสินค้ าแจกฟรี จะเป็ นรุ่ น
ปกติเพียงแบบเดียว ส่วนในอเมริ กาก็มี USAID ก็เป็ นองค์กรที่แจกฟรี ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้ มลดปริ มาณลง ดังนันการขาย
้
เชิงพาณิชย์ก็จะเพิ่มขึ ้น
ถาม : ธารา ชลปราณี : มี 4 คาถาม 1. ทาไมซื ้อกิจการบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนลได้ ถกู ใช้ เงินเพียง 24 ล้ านบาท
จากเดิมระบุวงเงินไม่เกิน 40 ล้ าน 2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 29 หน้ า 156 ระบุวา่ บริ ษัทฯ มีกาไรในงบการเงิน
ที่เกิ ด จากการซือ้ กิ จการ 173 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรสุท ธิ ในงบการเงิน รวมเพิ่ ม ขึน้ เป็ น 274 ล้ านบาท ค าถามคื อจะ
สามารถลดรายจ่ายในบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล ได้ อีกหรื อไม่ 3. งบการเงินปี 2561 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารเพิ่มขึ ้น 50 ล้ านบาท ทาให้ กาไรสุทธิปี 2561 ลดลง ดังนันหลั
้ งได้ แบรนด์ PLAYBOY จะมีแนวทางส่งเสริ ม
การขายอย่างไรไม่ให้ กระทบค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นมาก แต่ยงั คงได้ ผลดี และ 4. อัตราการใช้ กาลังผลิต
เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จะต้ องขยายโรงงานหรื อไม่
ตอบ : คุณอมร : เราทาการตลาดแบรนด์ PLAYBOY กาลังเริ่ มขายในเว็บไซต์ Amazon กาลังจะได้ ออเดอร์ จากห้ างค้ า
ปลีกรายใหญ่อย่าง Walmart ประเทศอเมริ กา ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ เป็ นหนึ่งในรายชื่อซัพพลายเออร์ ของ Walmart เป็ นที่
เรี ยบร้ อยและเริ่ มพูดคุยรายละเอียดสินค้ า คาดว่าจะใช้ เวลาอีก 2-3 เดือนนับจากปั จจุบนั จะสรุปการสัง่ ซื ้อสินค้ าได้ เหตุผล
ที่ใช้ เวลานานเพราะถุงยางอนามัยเป็ นเครื่ องมือแพทย์ต้องขออนุญาตในแต่ละประเทศ บางประเทศใช้ เวลา 6 เดือน ถึง
1 ปี บางประเทศใช้ เวลา 3 – 5 ปี
ส่วนการบริ หารบริ ษัทบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล บริ ษัทฯ เห็นจุดที่ต้องปรับปรุ งแล้ วและคาดว่าภายใน 3 เดือน
ข้ า งหน้ า จะเริ่ ม มี ก าไร ขณะที่ ก าลัง การผลิ ต ถุง ยางอนามัย ของบริ ษั ท ฯ ในปั จ จุ บัน อยู่ที่ เกื อ บ 2,000 ล้ า นชิ น้ ต่ อ ปี
อย่างไรก็ตามถ้ าต้ องผลิตรุ่นที่หลากหลายและมีการซ่อมบารุงเครื่ องจักร ก็อาจจะถูกลดทอนลงบ้ าง สถานการณ์ ปัจจุบนั
บริ ษัทฯ เร่ งการผลิตสินค้ าแม้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งสินค้ าให้ ทนั และคาดว่าจะผลิตอย่างเต็มกาลังในปี นี ้ ส่วน
ค่าใช้ จ่ายทางการตลาดของแบรนด์ PLAYBOY ก็ยงั คงมีอยูเ่ พื่อส่งเสริ มการขายร่วมกับคูค่ ้ าแต่ละประเทศ เนื่องจากเมื่อมี
ยอดขายเกิดขึ ้นในแต่ละประเทศก็ต้องแบ่งส่วนหนึง่ ไปทากิจการส่งเสริ มการขาย แต่ยืนยันว่าไม่ได้ ใช้ งบสูงมาก
ขณะที่แผนงานขยายโรงงานคงเป็ นแผนระยะยาว ปั จจุบนั บริ ษัทฯ สามารถใช้ วิธีลดสัดส่วนงานประมูลลง เพื่อไปเพิ่มยอด
การผลิตให้ แก่กลุม่ OBM
ตอบ : คุณสุเมธ : ขอชี ้แจงเงินลงทุนในบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล เพียง 25 ล้ านบาท จากที่แจ้ งว่าไม่เกิน 40 ล้ าน
บาท เนื่องจากการเจรจาและผู้ถือหุ้นของ บ๊ อก เอเชี ย กรุ๊ ป อิน เตอร์ เนชั่น แนล ก็ มี ความสัมพันธ์ ที่ ดีในฐา นะคู่ค้ากับ
C. A. S. Group หรื อกลุม่ เจริ ญอักษร ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TNR
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ส่ว นกาไรสุท ธิ ใ นงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ ที่เพิ่ม ขึน้ กว่า 170 ล้ า นบาท หลัง ซื อ้ กิ จ การบ๊ อ ก เอเชี ย กรุ๊ ป อิน เตอร์
เนชั่น แนล ขอชี แ้ จงว่า ตามหลัก การง่า ย ๆ ที่ไม่ใช้ ภาษาบัญ ชี ก่อ นซือ้ ของควรต้ อ งทราบว่า ราคาตลาดควรจะอยู่ที่
เท่าไหร่ เช่น ถ้ า ตลาดมองว่าควรมีร าคา 200 ล้ านบาท ตามหลักบริ ษัท ฯ ควรจ่ายในราคา 200 ล้ านบาทเพื่อ ให้ ได้
ของมา แต่บ ริ ษั ท ฯ สามารถเจรจาต่อ รองซือ้ ได้ ที่ 25 ล้ านบาท ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯ จะมีกาไรเกิ ด ขึน้ ก็ จ ะบัน ทึก เข้ า ในงบ
การเงิ น
ส่วนผลกาไรสุท ธิ จ ากงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ ถ้ า ตัด ประเด็น อัต ราแลกเปลี่ยนบริ ษัท ฯ จะมีกาไรสุท ธิ เ พิ่ม ขึน้ จากปี
2560 อยู่ที่ 10 ล้ านบาท ดังนัน้ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดีขึน้
ถาม: คุณมานะ กรรณเลขา : 1. อยากให้ อธิบายว่า PLAYBOY จะมีรายได้ จากช่องทางไหนบ้ าง 2. การทาสัญญาซื ้อสิทธิ์
ไลนเซนส์เป็ นเวลา 10 ปี แต่ในงบการเงินระบุวา่ จะตัดค่าเสือ่ ม 20 ปี ทาไมตัวเลขจึงขัดแย้ งกัน 3. PLAYBOY วางตาแหน่ง
เป็ นพรี เมียมแบรนด์ระดับเดียวกับ DUREX หรื อไม่ และ 4. อยากทราบว่าบริ ษัทฯ มีคนงานเท่าไหร่ และถ้ ารัฐบาลใหม่ขึ ้น
ค่าแรงจะกระทบอย่างไร
ตอบ : คุณอมร : ปั จจุบนั มีพนักงานเกือบ 1,000 คน โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายใช้ เครื่ องจักรระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงาน
มากขึ ้นในส่วนงานผลิตต่าง ๆ ส่วนการขยายกาลังการผลิตคาดว่าจะใช้ เวลาอีก 4-5 ปี
ตอบ : คุณสุเมธ : โครงสร้ างรายได้ PLAYBOY จะมาจากค่าสิทธิ์การใช้ แบรนด์และรายได้ จากการขายสินค้ า โดยรายได้
จากค่าสิทธิ์การใช้ แบรนด์จากคู่ค้าเดิมที่รับโอนมา อย่างไรก็ตามหลังจากบริ ษัทฯ ได้ ลิขสิทธิ์การขายและทาการตลาด มี
นโยบายเน้ นเพิ่มยอดขายสินค้ ามากขึ ้น
ส่วนการทาสัญ ญาลิขสิทธิ์ ก ารขายและทาการตลาด 10 ปี แต่คิด ค่าเสื่อม 20 ปี เนื่องจากในรายละเอียดสัญ ญาทา
แบบ 10 ปี +1 ปี ซึ่งในทางปฏิบตั ิถ้าบริ ษัท ฯ ไม่ละเมิดเงื่อนไขในสัญญา ในทุก ๆ ปี ก็จะได้ รับการต่ออายุสิทธิ์ ให้ เต็ม
10 ปี ไปเรื่ อย ๆ ซึ่งบริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จึงเปรี ยบเสมือนได้ รับสิทธิ์ ตลอดชีพ ดังนันในแง่
้
การ
ดาเนินธุรกิจ เราไม่ได้ มองว่า PLAYBOY จะอยู่แค่ 10 ปี เรามอง 20 ปี 30 ปี หรื อมากกว่านั ้น ทางบริ ษัทฯ ประสงค์
จะตัดค่าเสื่อมให้ ยาวนานกว่านั ้น แต่ทั ้งนี ้ก็ต้องขึ ้นอยู่กับหลักบัญ ชี และทางผู้สอบบัญชีด้วย ดังนั ้นจึงปรึ กษาผู้สอบ
บัญชีว่าสามารถให้ ตดั ค่าเสื่อมได้ ที่ 20 ปี
ถาม : ฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร : 1. เป้ายอดขายปี นีเ้ ป็ นอย่างไร 2. ยอดขายในประเทศซึ่งมาจากกลุม่ OBM ปี 2560 และ
2561 เกือบเท่ากันเกิดจากอะไรที่ยอดขายแทบไม่เพิ่มขึ ้น และ 3. ยอดขาย PLAYBOY เมื่อไหร่จะเพิ่มขึ ้นแบบมีนยั สาคัญ
ตอบ: คุณอมร : ยอดขาย PLAYBOY ยังไม่เติบโตอย่างรวดเร็ ว เพราะต้ องใช้ เวลาการขอใบอนุญาตแต่ละประเทศ อย่างไรก็
ตามปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รุกตลาดประเทศจีน ซึง่ ไม่ใช่ประเทศที่ได้ รับใบอนุญาตได้ ง่าย ๆ บางรายใช้ เวลาขอใบอนุญาต 2 ปี
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ตอบ: คุณสุเมธ: บริ ษัทฯ ตังเป้
้ ายอดขายรวมในปี นี ้เติบโตประมาณ 20% ส่วนยอดขาย OBM ในประเทศไทยปี 2560 – 2561
ที่ใกล้ เคียงกัน มาจาก PLAYBOY และ ONETOUCHTM โดย PLAYBOY ยอดขายส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเป็ นหลัก ใน
ประเทศมีสดั ส่วนไม่มากนัก
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561
พิธีกรแจ้ งว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญ ญั ติ บริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ ได้ มีก ารแก้ ไขเพิ่ มเติม )
(พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 กาหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นทุกปี โดยบริ ษัทฯ ได้ จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 เรี ยบร้ อยและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รวมถึงได้ รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ถาม : คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี : 1. เงินลงทุนที่เหลือจะเพียงพอหรื อไม่ เนื่องจากงบกระแสเงินสดปี 2560 ของบริ ษัทฯ มี
เงินสดเหลือ 221 ล้ านบาท แต่ปี 2561 ใช้ ลงทุนทาให้ ติดลบ 136 ล้ านบาท 2. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2 ล้ านบาทคืออะไร
3. ปี 2562 ถ้ าไม่มีกาไรพิเศษ 173 ล้ านบาท จะกระทบราคาหุ้นหรื อไม่ 4. กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เงินกู้ระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเงินสดรับ และเงินกู้จากสถาบันการเงินเงินสดจ่าย และเงินกู้ระยะยาว มีเงินสดรับและเงินสดจ่าย คือ
อะไร และ 5. การตังส
้ ารองทางบัญชีเกี่ยวกับเงินเกษี ยณอายุพนักงานเพิ่มจาก 300 วัน เป็ น 400 วัน จะกระทบงบการเงิน
ในปี นี ้หรื อไม่
ตอบ: คุณอมร: เป้าหมายผมจะสร้ างมูลค่าของบริ ษัทฯ ให้ ถึง 30,000 ล้ านบาทภายใน 5 ปี ข้างหน้ าโดยการบุกเบิกแบรนด์
PLAYBOY ในตลาดโลก ขณะที่เจ้ าตลาดมีมลู ค่าประมาณ 100,000 ล้ านบาท
ตอบ: คุณสุเมธ: เงินลงทุนปี 2561 เกิดจากจ่ายค่าลิขสิทธิ์จานวน 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 320 ล้ านบาท และ
ลงทุนในบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล อีก 25 ล้ านบาท เงินลงทุนที่ใช้ มาจาก 2 ส่วนคือเงินทุนหมุนเวียนจากการ
ดาเนินงานและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทาให้ เงินสดลดลง แต่มีเงินกู้เพิ่มขึ ้น
ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2 ล้ านบาท มาจากในการซื ้อกิจการ บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีสินทรัพย์ที่จบั ต้ อง
ไม่ได้ เช่น บริ ษัทฯ ได้ รับเงื่อนไขส่วนลดซื ้อกระดาษจากผู้ถือหุ้นของบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนลเป็ นเวลา 1 ปี จึง
บันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงินรวม ส่วนกาไรพิเศษที่จะไม่มีในปี 2562 นันแต่
้ จะไปเป็ นกาไรสะสมเพิ่มในส่วน
ของเจ้ าของในงบการเงินรวม ทาให้ สดั ส่วนทางการเงินของบริ ษัทฯ ดีขึ ้น
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สุดท้ าย การทางบกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย เป็ นหลัก มาตรฐานบัญชีที่จาเป็ นต้ องแยกกระแสเงินสดเข้ าและ
ออก ส่วนการตังส
้ ารองเงินพนักงานเกษี ยณอายุไม่ได้ สง่ ผลกระทบเป็ นสาระสาคัญ เนื่องจากต้ องเป็ นพนักงานที่มีอายุงาน
มากกว่า 20 ปี ขึ ้นไป และจะเริ่ มบันทึกในไตรมาส 2/2562 เป็ นต้ นไป
ถาม : สุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : บริ ษัทฯ ต้ องใส่เงินลงทุนในบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอรเนชัน่ แนล เพื่อ แก้ ไขปั ญหาขาดทุนอีก
หรื อไม่ และปั ญหาที่เกิดขึ ้นคืออะไร จะแก้ ไขอย่างไร
ตอบ : คุณ อมร : ปั ญหาที่พบคือคุณ ภาพการผลิตและการสูญ เสียในกระบวนการผลิต เช่น ขันตอนการตั
้
ดกระดาษมี
ปั ญหามีดไม่คมเพียงพอ คาดว่าภายในไม่กี่เดือนจะแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ได้ ปั จจุบนั ได้ คนที่มีทกั ษะด้ านนี ้มาแล้ ว ส่วนเรื่ อง
การขายไม่คอ่ ยเป็ นปั ญหาเนื่องจากหลังเข้ าซื ้อกิจการ บริ ษัทฯ มียอดสัง่ ซื ้อแพกเกจจิ ้งปี ละ 100-200 ล้ านบาท
ตอบ: คุณ สุเมธ: ตัวเลขบ๊ อกเอเชี ยที่ ขาดทุน ลดลง ไม่ ได้ เกิ ด จากการใส่เงิ นลงทุน แต่เกิ ดจากที่ คุณ อมรใส่ใจเข้ าไปดู
รายละเอี ยดในกระบวนการผลิต ส่วนปี 2562 อนุมัติ งบประมาณการลงทุนประมาณ 30 ล้ านบาท เช่ น การลงทุน ใน
เครื่ องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพงานการคัดกรองคุณภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และมีการวางระบบการ
ทางานเพิ่มขึ ้น จะส่งผลมีคา่ เสือ่ มปี ละประมาณ 5 แสนบาท
ถาม: คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : 1. การประเมินมูลค่าเครื่ องหมายการค้ า PLAYBOY จะเกิดการด้ อยค่าในอนาคตหรื อไม่
2. การควบรวมกิจการกับบ๊ อก เอเชีย กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชั่นแนล ตามหลักสามารถบันทึกบัญ ชีเป็ นกาไรพิเศษได้ หรื อไม่
เนื่องจากไม่เคยเห็นการบันทึกบัญชีลกั ษณะนี ้
ตอบ: คุณสุเมธ: หลังเข้ าซื ้อสิทธิ์ลขิ สิทธิ์การขายและทาการตลาด PLAYBOY เกิด Lead time ในกระบวนการต่าง ๆ ทาให้
ยอดขายที่คาดการณ์ไว้ บางส่วนถูกเลือ่ นมาเป็ นปี 2562 จึงได้ ทาประมาณการยอดขาย PLAYBOY และพิจารณาแผนการ
ตลาดที่วางไว้ ซึง่ ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้ วเห็นว่าประมาณการยอดขายที่วางไว้ น่าจะเป็ น ไปได้ จึงยังไม่สญ
ั ญาณบ่งชี ้การ
ด้ อยค่าหลังเข้ าซื ้อสิทธิ์แบรนด์ PLAYBOY
ส่วนประเด็นการบันทึกกาไรพิเศษจากบ๊ อก เอเชีย อินเตอร์ เนชัน่ แนล อธิบายเป็ นภาพง่าย ๆ เราได้ มีการตีราคาตลาดของ
สินทรัพย์ทกุ อย่าง และมูลค่าสินทรัพย์โดยเฉพาะเครื่ องจักรมีราคาตลาดที่สงู มากเมื่ อเทียบกับราคาตามบัญชี ดังนันการ
้
บันทึกบัญ ชี จึงเดบิต Asset เข้ ามาในงบการเงิน 200 ล้ านบาท (ด้ วยมูลค่าตลาด) เครดิต เงิ นสดออกไป 25 ล้ านบาท
เท่ากับผลต่าง 175 ล้ านบาท จะบันทึกเป็ นกาไรพิเศษ
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 260,070,791 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9942
ไม่เห็นด้ วย
15,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0058
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิธีกรแจ้ งว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 44 กาหนดให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงิน
ปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และห้ ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 45 กาหนดว่าบริษัทฯ ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ ครบจานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว ดังนัน้ จึงไม่ต้อง
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเพิม่ เติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการภายหลังการหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั (1) แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อจากัด
ตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินหรื อสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดาเนินงาน
(4) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กาหนดไว้ ได้ โดย
จะขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจาเป็ นในการใช้ เงินเพื่อบริ หารกิจการ และ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นเงิน
จานวนทังสิ
้ ้น 108,872,733 บาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร 0.36 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ภายใต้ บตั รส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราการจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็ น
เงินจานวนทัง้ สิ ้น 60,000,000 บาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ
ร้ อยละ 55 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึง่ จะจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 260,085,791 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
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
พิธีกรแจ้ งว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กาหนดไว้ ว่า ในการประชุม
สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับ
เลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใหม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ถ้ าข้ อบังคับมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่ อไปให้ กรรมการ
คนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดให้ กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่ ง นานที่ สุด เป็ นผู้ ออกจากต าแหน่ ง โดยมี ก รรมการที่ ต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ จ านวน 3 ท่ า น ดัง นี ้
1. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ตาแหน่ง กรรมการ 2. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ ตาแหน่ง กรรมการ 3. นางสาวศิรินนั ท์
ดารารัตนโรจน์ ตาแหน่ง กรรมการ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระใน
การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 แล้ ว เห็ น ว่า กรรมการผู้ที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง จ านวน 3 ท่ า น ได้ แ ก่
นายสมศั ก ดิ์ ดารารั ต นโรจน์ นายสุร พล ดารารั ต นโรจน์ และ นางสาวศิ ริ นัน ท์ ดารารั ต นโรจน์ เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการ
พิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ดังนัน้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
โดยข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ที่
ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
มติที่ประชุม

วาระ 5.1 คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ตาแหน่ง กรรมการ
เห็นด้ วย 260,085,791 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
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วาระ 5.2 คุณสุรพล ดารารัตนโรจน์ ตาแหน่ง กรรมการ
เห็นด้ วย 260,085,791 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
วาระ 5.3 คุณศิรินนั ท์ ดารารัตนโรจน์ ตาแหน่ง กรรมการ
เห็นด้ วย 260,085,791 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 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ ประจาปี 2561
พิธีกรแจ้ งว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 22 กาหนดว่า กรรมการมีสทิ ธิได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะ
ให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี ้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ย
เลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ โดยพิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ
ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และขนาดธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ภาระหน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 โดยเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี จากผลการ
ด าเนิ น งานประจ าปี 2562 เพื่ อ จ่ ายให้ แ ก่ ก รรมการเป็ น จ านวนเงิ น รวมไม่ เกิ น 6,000,000 บาท โดยให้ จ่ ายในรู ป ของ
ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี ้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี ้ (ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562
เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2561)
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จากนันพิ
้ ธีกรได้ เชิญ คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน นาเสนอรายละเอียดค่าตอบแทน โดยคุณสุวิทย์แจ้ งว่า ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย ปี 2562 เป็ นอัตราเดียวกับปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่างเดือนให้ คานวณตามสัดส่วน)
รายชื่อ

อัตราค่ าตอบแทนรายไตรมาส ประจาปี
2562

ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการบริษัทฯ

90,000 บาท/ไตรมาส

2561
90,000 บาท/ไตรมาส

80,000 บาท/คน/ไตรมาส 80,000 บาท/คน/ไตรมาส

อัตราเบีย้ ประชุม ประจาปี
2562

2561

25,000 บาท/ครัง้

25,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ

อัตราค่ าตอบแทนรายไตรมาส ประจาปี
2562

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/ไตรมาส

2561
25,000 บาท/ไตรมาส

อัตราเบีย้ ประชุม ประจาปี
2562

2561

12,000 บาท/ครัง้

12,000 บาท/ครัง้

20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ครัง้

10,000 บาท/คน/ครัง้

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
รายชื่อ

อัตราค่ าตอบแทนรายไตรมาส ประจาปี
2562

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

16,000 บาท/ ไตรมาส

2561
16,000 บาท/ไตรมาส

อัตราเบีย้ ประชุม ประจาปี
2562

2561

6,000 บาท/ครัง้

6,000 บาท/ครัง้

15,000 บาท/คน/ไตรมาส 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครัง้

5,000 บาท/คน/ครัง้
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็ นควรเสนอที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณามอบอานาจให้ ค ณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้จดั สรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้ แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้ วงเงินที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2562 ภายใต้ ว งเงิ น รวมไม่ เกิ น 6,000,000 บาท และมอบอ านาจให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี
ให้ แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย 260,093,791 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
พิธีกร แจ้ งว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้ กาหนดให้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 7 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่ง
ใหม่ บริ ษั ท ฯ สามารถแต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบั ญ ชี ร ายอื่ น ๆ ในส านัก งานตรวจสอบบัญ ชี นัน้ แ ทนผู้ สอบบัญ ชี ร ายเดิ ม ได้
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัท ฯ จะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี รายที่ พ้ นจากการปฏิบัติห น้ าที่จากการหมุน เวียนผู้สอบบัญ ชี ได้ เมื่ อพ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บญ
ั ชีนบั แต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ในการนี ้ คณะกรรมการจึ ง เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จารณาอนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่อ
งบการเงินของบริ ษัทฯ 1.นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตัง้ แต่ปี 2558) และ/หรื อ 2.นายสุดวิณ ปั ญ ญาวงศ์ ขนั ติ ผู้สอบบัญ ชี ทะเบียนเลขที่
3534 และ/หรื อ 3.นางอนุทยั ภูมิสรุ กุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873
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ทังนี
้ ้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซงึ่ ได้
เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดาเนินงานมายังบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทางานของ
ผู้ส อบบัญ ชี ซึ่ ง ภายหลัง จากการพิ จ ารณาคณะกรรมการมี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั บ คณะกรรมการตรวจสอบว่ า
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้
เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี นี ้ เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีปีที่ 5
อนึ่ ง ในกรณี ที่ ผ้ ู สอบบั ญ ชี ที่ มี ร ายนามข้ างต้ น ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ได้ ให้ บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คู เปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เข้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ แทน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
จากนันพิ
้ ธีกรได้ เชิญ คุณสุวิทย์ อรุ ณ านนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดอัตราค่าตอบแทน โดยคุณสุวิทย์แจ้ งว่า ค่าสอบบัญชีปี 2562 จานวน
เงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 2,300,000 บาท เนื่องจากมีเพียงการสอบบัญชี บริ ษัท ไทยนิปปอน
รับ เบอร์ อิ น ดัส ตรี ้ จากัด (มหาชน) เท่านัน้ แต่เนื่ อ งจากเดือ นสิงหาคม 2561 บริ ษั ท ฯ เข้ าซื อ้ กิ จการบ๊ อก เอเชี ย กรุ๊ ป
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จึงมีค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อยเป็ นเงิน 700,000 บาท และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมอีก 120,000 บาท
รวมเป็ น 3,120,000 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมี ความเห็ นเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสาหรับรอบระยะบัญ ชี
สิ ้นสุดปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
ถาม: คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : สรุ ปว่าค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริ ษัทฯ คือ 2,300,000 ล้ านบาทเท่าเดิม และบริ ษัทย่อย
อีก 700,000 บาท และการสอบบัญชีในปี นี ้คาดว่าจะมีบริ การอื่น ๆ เพิ่มเติมอะไรอีกบ้ าง
ตอบ: คุณ สุเมธ: ปี 2561 บริ ษั ท ฯ มี ค่ าสอบบัญ ชี 2,300,000 บาท ส่วนวงเงิ น ค่าสอบบัญ ชี ปี 2562 ที่ แจ้ งว่าไม่เกิ น
3,000,000 บาท แบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนของบริ ษัทฯ 2,500,000 บาท สาเหตุที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีค่าตรวจสอบงบการเงิน
รวมที่เพิ่มเติมขึ ้นมา และค่าสอบบัญชีบริ ษัท บ๊ อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล 500,000 บาท ซึ่งได้ เจรจาต่อรองลดลง
มาจากปี ก่อนรวมจานวน 700,000 บาท
ส่วนค่าบริ การอื่น ๆ ที่บริ ษัทฯ มีคือ ค่าสังเกตุการณ์ทาลายสินค้ าคงเหลือซึง่ แต่ละครัง้ เป็ นเงินหลักหมื่นบาท
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มติที่ประชุม

เห็นด้ วย 260,093,792 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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
พิธีกร แจ้ งว่า เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้ โอกาสนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ถาม : คุณ มานะ กรรณเลขา : 1. ผู้บริ หารเคยบอกว่าจะมีสินค้ าใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน สามารถบอกได้ หรื อไม่และ
2.อยากให้ บริ ษัทฯ ไปร่วมงาน Opportunity Day เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบข้ อมูล
ตอบ : คุณ อมร: สาหรับสินค้ าใหม่จะเป็ นถุงยางอนามัยจากน ้ายางธรรมชาติรุ่นใหม่ที่มีความบางที่สดุ คาดว่าจะออก
ตลาดเร็ ว ๆ นี ้ ซึง่ ในโลกนี ้ยังไม่มีใครผลิตได้ และถุงยางอนามัยที่ผลิตจากน ้ายางสังเคราะห์ คาดว่าจะวางตลาดได้
ในปี นี ้
ถาม : คุณเกรี ยงกมล ธีระศักดิ์โสภณ: งานประมูลไตรมาส 1/2562 เป็ นอย่างไร
ตอบ : คุณอมร : บริ ษัทฯ จะลดสัดส่วนรายได้ จากงานประมูล คงไว้ เฉพาะการผลิตงานประมูลให้ แก่กลุม่ วอชิงตันเท่านัน้
และไม่เข้ าประมูลงานใหม่มากนัก ส่วนแนวโน้ มไตรมาส 1/2562 ยังไม่สามารถเปิ ดเผยได้
ถาม : คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ : สินค้ า PLAYBOY ในตลาดโลกเป็ นอย่างไร และแบรนด์ ONETOUCHTM ในตลาดไทยเป็ น
อย่างไร มีความได้ เปรี ยบขนาดไหน
ตอบ : คุณ อมร: สาหรับยอดขาย ONETOUCHTM ก็ เดินไปตามเป้าหมาย สิ ้นปี ที่ผ่านมามีส่วนแบ่งตลาดเข้ าใกล้ 30%
ปี 2562 น่าจะเพิ่ มเป็ น 30%เศษ และเพิ่ ม เป็ น 35% ในปี 2563 โดยปี 2561 ได้ ส่งสินค้ าจาหน่ ายในเมีย นมาร์
กัมพูชา สปป.ลาว ส่วนในประเทศเวียดนามกาลังแต่งตังตั
้ วแทนจาหน่าย โดยแบรนด์ ONETOUCHTM จะขายใน
ทวีปเอเชีย อนาคตจะขยายตลาดอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์ ส่วนแบรนด์ PLAYBOY ถือว่าบริ ษัทฯ เป็ นผู้ท้าชิงใน
ตลาดโลก โดยมัน่ ใจด้ านคุณภาพการผลิตไม่เป็ นรองใคร ซึง่ ในปี นี ้ TNR จะเป็ นโรงงานเดียวในโลกที่สามารถผลิต
ถุงยางอนามัยจากน ้ายางธรรมชาติที่มีความบางที่สดุ ในโลก ซึง่ อาจจะทาให้ บริ ษัทชนะแชมป์ ได้
ถาม: คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์: สินค้ าของบริ ษัทฯ จะมีเทคโนโลยีอะไรที่สร้ างความแตกต่างจากคู่แข่งและ2.จะสามารถตัง้
เครื่ องจาหน่ายถุงยางอัตโนมัติในโรงเรี ยนเพื่อแก้ ไขปั ญหาท้ องก่อนวัยอันควรได้ หรื อไม่
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ตอบ : คุณอมร : ปั จจุบนั คู่ค้าในประเทศจีนได้ พฒ
ั นาเครื่ องจาหน่ายถุงยางอนามัยแบบอัตโนมัติตงไว้
ั ้ ภายในโรงแรมทัว่
ประเทศจี น สามารถสแกนจ่ายเงิน ด้ วย QR Code เชื่ อ ว่าจะประสบความสาเร็ จเพราะมั่นใจว่ าเป็ น สิน ค้ าที่ มี
คุณภาพ
ตอบ : คุณมีชยั : ในฐานะที่แจกถุงยางอนามัยมา 48 ปี เห็นการต่อต้ านการแนะนาหรื อมีเครื่ องจาหน่ายถุงยางอนามัยใน
โรงเรี ยนมาตลอด แต่อยากให้ เกิดการรณรงค์ปลูกฝั งความคิดและทัศนคติให้ เห็นความสาคัญของการใช้ ถงุ ยาง
อนามัย แทนการตังเครื
้ ่ องจาหน่ายไว้ ในโรงเรี ยน
ถาม : คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : ถุงยางอนามัยที่บางที่สดุ ในโลกปั จจุบนั กี่มิลลิเมตร
ตอบ: คุณอมร : ปั จจุบนั ถ้ าเป็ นถุงยางจากน ้ายางธรรมชาติคือ 0.03 มิลลิเมตร มี 2 รายคือ TNR และแบรนด์จากญี่ปนที
ุ่ ่
ผลิตได้ ส่วนที่บางลงอีกคือ 0.02 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ กาลังพัฒนาอยู่ ซึ่งในอนาคตอาจจะทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นเบอร์ หนึ่ง
ของโลก
ถาม : คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : มีการจดเครื่ องหมายการค้ าในไทยและต่างประเทศไทยหรื อไม่
ตอบ : คุณอมร : ONETOUCHTM จดเครื่ องหมายการค้ าในไทยแล้ ว ส่วน PLAYBOY ทางเจ้ าของไลเซนส์ได้ จดลิขสิทธิ์ทวั่
โลก 188 ประเทศ และบริ ษัทฯ สามารถขออนุมตั ิใช้ แบรนด์ทากิจกรรมส่งเสริ มการตลาดได้ เช่น ใช้ โลโก้ บนเสื ้อ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ เสนอ PLAYBOY INTERNATIONAL ให้ กลับมาจัดงาน PLAYBOY Miss Universal อีกครัง้
เพื่อสร้ างความยิ่งใหญ่
ถาม : คุณปวริ ส สุรกิตติดารง : ONETOUCHTM และ PLAYBOY อัตราการทากาไรแบรนด์ไหนสูงกว่า
ตอบ : คุณอมร : PLAYBOY มีอตั รากาไรขันต้
้ นสูงกว่า แต่รายได้ ที่เข้ ามาบางส่วนก็จะกลับไปสูก่ ารทากิจกรรมตลาดให้ แก่
คูค่ ้ าแต่ละประเทศ ปั จจุบนั PLABOY เราจาหน่ายสินค้ าแล้ วกว่า 40 ประเทศ และกาลังเจรจาอีกกว่า 30 ประเทศ
ถ้ าได้ รับอนุญาตก็สามารถเริ่ มขายสินค้ าได้
ถาม: คุณปวริ ส สุรกิตติดารง : ถ้ าลงทุนทาการตลาดแบรนด์ PLAYBOY สุดท้ ายประโยชน์จะไปตกกับ PLAYBOY ซึง่ เป็ น
เจ้ าของแบรนด์หรื อไม่ ดังนันผู
้ ้ บริ หารมองว่าควรจะโฟกัสที่แบรนด์ ONETOUCHTM หรื อ PLAYBOY
ตอบ : คุณอมร : มัน่ ใจว่าการที่บริ ษัทฯ จะถูกยกเลิก ลิขสิทธิ์การขายและทาการตลาดแบรนด์ PLAYBOY เป็ นไปได้ น้อย
เพราะถ้ าเปลีย่ นผู้ได้ รับสิทธิ์เป็ นรายอื่น ก็ต้องขออนุญาตกับแต่ละประเทศใหม่
ถาม : คุณปวริ ส สุรกิตติดารง : ในตลาดต่างประเทศบริ ษัทฯ จะนาสินค้ าเข้ าไปจาหน่ายทัง้ 2 แบรนด์หรื อไม่
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ตอบ : คุณอมร : บริ ษัทฯ วางตาแหน่งทัง้ 2 แบรนด์แตกต่างกัน ONETOUCHTM เป็ นสินค้ าคุณภาพดีราคาจับต้ องได้ น่าใช้
ส่วน PLAYBOY เป็ นแบรนด์พรี เมียมระดับเดียวกับแบรนด์อนั ดับหนึง่ ของโลก
ถาม : คุณปวริ ส สุรกิตติดารง: แบรนด์ซากามิเป็ นของ OKAMOTO หรื อไม่ และทราบว่าญี่ปนผลิ
ุ่ ตรุ่นความบาง 001 ได้
ตอบ : คุณอมร : เป็ นคนละบริ ษัทฯ ส่วนรุ่น 001 เป็ นรุ่นที่ผลิตจากน ้ายางสังเคราะห์ (โพลียรู ี เทน) ความนุม่ จะแตกต่างจาก
ถุงยางอนามัยจากน ้ายางธรรมชาติที่มีความนุม่ นวลกว่า
ถาม : คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ : ธุรกิจจะถูกดิสรัปชัน่ หรื อไม่จากเทรนด์คมุ กาเนิดใหม่ ๆ ที่มาแทนถุงยางอนามัยหรื อไม่
ตอบ : คุณมีชยั : ผู้ชายมีทางเลือกการคุมกาเนิดไม่มาก คือใส่ถงุ ยางอนามัยและทาหมัน ส่วนวิธีอื่น ๆ อยูร่ ะหว่างการวิจยั
เทียบกับผู้หญิงที่มีทางเลือกมากกว่า

หมายเหตุ ปิ ดการประชุม เวลาประมาณ 11.37 น.

(นายมีชยั วีระไวทยะ)
ประธานในที่ประชุม

(นายสุเมธ มาสิลรี ังสี)
เลขานุการบริ ษัท
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