คําถามจากผู้ถอื หุน้ ในงานประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2563 (AGM 2020)
ตามทีบริษัทฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 (AGM 2020) ในวันที 2 กรกฎาคม 2563 แล้วนัน
บริษทั ฯ ขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุน้ ทีมีขอ้ ซักถาม ให้เขียนคําถามใส่กระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน สําหรับคําถามที
ไม่ได้ตอบในห้องประชุมจะแสดงคําตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือเป็ นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ
COVID-19 ทังนี บริษัทฯ ได้รวบรวมคําถามของผูถ้ ือหุน้ ทียังไม่ได้ตอบในวันประชุมฯ มาตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี
ผู้ถาม : คุณอาชว์ ฟูศรีบุญ
1. ในปี 2562 TNR ในตลาดไทย มี Market share ในกลุ่มสินค้าถุงยางอนามัย คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ กี %
TNR: บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยดังนี ONETOUCHTM = 27.9 % , PLAYBOY = 3.3 %
(อ้างอิงรายงานของ Nielsen)
2. ในปี 2562 มีแนวทางอย่างไร (กว้างๆก็ได้) ทีจะครอบครอง Market share ในสัดส่วนทีมากขึน
TNR: บริษัทฯ เน้นสร้าง Brand awareness สําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ TNR ทัง ONETOUCHTM และ
Playboy อีกทัง ยังวางกลยุทธ์โดยการสร้างความแตกต่างของสินค้า และ เพิมความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์
3. ในปี 2562 ยอดขายถุงยางอนามัย ในประเทศไทยแบ่งเป็ นสัดส่วน
Online คิดเป็ นกี % และจํานวนเท่าไหร่
Offline คิดเป็ นกี % และจํานวนเท่าไหร่
TNR: ยอดขายถุงยางอนามัยในตลาด Online คิดเป็ น 10% และ Offline คิดเป็ น 90%
ในอนาคตบริษัทฯ มีเป้าหมาย ทีจะกําหนดสัดส่วนยอด Online, Offline เท่าไร
TNR: บริษัทฯ ตังเป้ายอดขายในอนาคต Online อยู่ที 15-20%
คุณชายชาญ มติภกั ดี
1. รบกวนอธิบายการขาดทุนของ BAGI ปี 2562
TNR: การขาดทุนของ BAGI สาเหตุจาก บริษัทมีการเปลียนแผนการตลาด และปรับปรุงคุณภาพ เพือรับงาน
พรีเมียมในอนาคต (สามารถดูรายงานการประชุม AGM ประกอบ)
2. ทําอะไรกับ ONETOUCHTM และเจลหล่อลืนบ้าง
TNR: บริษัทฯ เน้นสร้าง Brand awareness เพือให้ผบู้ ริโภครูจ้ กั แบรนด์ ONETOUCHTM มากขึน
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คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล
1. แผนการใช้เครืองจักรอัตโนมัตเิ ข้ามาใช้งาน ดําเนินไปถึงขันตอนใดแล้ว
TNR: บริษัทฯ ได้เริมมีการนําเครืองจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้งานในช่วง 1-2 ปี ทีผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ใน
กระบวนการปรับเปลียนเครืองจักรให้สามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพือให้สอดคล้องกับแผนการ
ลดต้นทุนของบริษทั ฯ ในระยะยาว
2. จากการรายงานของผูส้ อบบัญชี หน้า 89 ระบุว่า สัดส่วนรายได้จากการขายสินค้า และค่าสิทธิภายใต้ยีห้อ Playboy
คาดว่าจะได้รบั คืน อาจตํากว่ามูลค่าสุทธิของ Playboy ซึงมีผลการคิดด้อยค่าฯ เพราะอะไร ขอความชัดเจนด้วย
TNR: แต่เดิม บริษัท ฯ มี การตังเป้ารายได้ Playboy มาจาก 2 ทางหลัก คือ การขายสิน ค้า และ รายได้ค่ า สิท ธิ
ในงบประมาณประจําปี ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีการปรับแผนการขายและ
การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และทิศทางทีบริษัทฯ จะไปในอนาคต
บริษัท ฯ จึงมี การปรับ สัดส่วนรายได้จากทัง 2 ช่องทางหลักใหม่ ทําให้ท างผู้สอบบัญ ชีมองว่า การเปลี ยน
สัดส่วน อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อการคํานวณกระแสเงินสดคิดลด เพือสรุปผลว่า เครืองหมาย
การค้า Playboy ของบริษัทฯ เกิดการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากผลการตรวจสอบไม่มีการด้อ ยค่า
เกิดขึน
งบกําไรขาดทุนปี 62
งบฯ รวม - หนีค้าง (หน้า 121) 3-6 เดือน 52.4 ล้านบาท
6-12 เดือน 36.8 ล้านบาท
>12 เดือน 3.7 ล้านบาท
รวม 92.9 ล้านบาท (13.6% ของ 682.3 ล้านบาท)
- ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

1.9 ล้านบาท

3. มีนโยบายตังค่าเผือฯ อย่างไร ตังน้อยไปหรือไม่
TNR: ในปี 2562 บริษทั ฯ มีนโยบายการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรับยอดคงค้างเกินกว่า 12 เดือนในอัตรา 50%
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี การสอบทานลูกหนี เป็ น รายตัว ซึงไม่ป รากฏว่า มี ลูก หนี รายใดควรตังค่าเผื อหนี
สงสัยจะสูญ เพิมเติมจากนโยบายบริษัทฯ ณ เวลาดังกล่าว
4. มีแนวทางปฎิบตั ิอย่างไร เพือลดยอดค้างฯ มากกว่า 6 เดือน
TNR: สํา หรับ ลูก หนี ที ค้า งชํา ระนานเกิ น กว่า 6 เดื อ น บริษั ท ฯ มี ม าตรการในการติ ด ตามทวงถามเป็ น ระยะ
อย่างไรก็ตาม ลูกหนีส่วนใหญ่ เป็นลูกหนีทีทําธุรกิจกับบริษัทฯ มาเป็ นเวลานาน และไม่เคยมีประวัติหนีเสีย
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5. ค่าใช้จ่ายในการขาย (หน้า 95) ปี 62 = 155.1 ล้านบาท ปี 61 = 107.3 ล้านบาท เพิมขึนเพราะอะไร มีคา่ ใช้จ่าย
อะไรบ้าง
TNR: ในปี 2562 บริษทั ฯ มีคา่ ทีปรึกษาการตลาด ค่าสนับสนุนการขายและการตลาด เพิมมากขึน เพือช่วยสนับสนุน
ให้เกิดรายได้ทีเติบโตของงาน Playboy และ ONETOUCHTM
6. จากหมายเหตุ 28 (หน้า 148) ค่าใช้จ่ายขาย และ บริหาร, ต้นทุนขาย ควรมีรายละเอียดแสดงให้ตรงกับในงบกําไร
ขาดทุนหน้า 121
TNR: บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน (หมายเหตุ 28) คิดเป็ นสัดส่วน 89% ของยอด
ค่าใช้จ่ายรวม (ต้นทุนขาย, ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร) ซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเป็ นการเปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ แล้ว
7. เงินกูย้ ืมระยะสัน 238 ล้านบาท (หน้า 94) นํามาใช้ดา้ นใดบ้าง
TNR: บริษัทฯ นําเงินกูร้ ะยะสันมาเป็ นทุนหมุนเวียนของกิจการ
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