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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี ้จ ากดั (มหาชน) หรือ TNR 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

จัดการประชุมเมื่อวันพธุที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องสรุศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
โดยมี นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี  ้
จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานการประชมุ 
 
โดยก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุัติ
ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 12 เมษายน 2561 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 
ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุม ให้กับผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วนัน้  ขอทบทวนวาระการประชุมที่แจ้งกับผู้ ถือหุ้นตามหนังสือเชิญ
ประชมุ ดงันี ้
 
 วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วาระที ่2   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
วาระที่ 3   พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 
วาระที ่4   พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  

 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
วาระที ่5   พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
วาระที ่6   พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี  

2561 
วาระที ่7   พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผ้สอูบบญัชี ประจ าปี 2561 
วาระที ่8   พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
วาระที ่9   พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการ 

  แก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
วาระที ่10   พิจารณาอืน่ ๆ (หากมี) 
 

พิธีกรแนะน าคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุตามล าดบั ดงันี ้
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1. คณุมีชยั วีระไวทยะ  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. คณุอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. คณุสมศกัดิ ์ดารารัตนโรจน์  กรรมการ  
4. คณุสรุพล  ดารารัตนโรจน์  กรรมการ 
5. คณุศิลป์ชยั รักษาพล กรรมการ 
6. คณุศิรินนัท์  ดารารัตนโรจน์  กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
7. คณุสวุทิย์ อรุณานนท์ชยั  กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
8. ดร. ศรายทุธ  เรืองสวุรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 
ขณะเดียวกนั มีคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) เข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย  

 1. คณุเกศณี  วรรณเกษม ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  
2. คณุปฐมพงศ์  ชพูยคัฆ์ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร  
3. คณุสวุฒัน์  สขุลาภวณิชย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
4. คณุทศพร  นิลก าแหง ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนคิ 
5. คณุศภุลกัษณ์ อาจสาคร ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงนิ 
6. คณุชนนิทร์ เทียนเจริญ  ผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

นอกจากนี ้มีผู้ เข้าร่วมการประชุมทา่นอื่น ๆ ประกอบด้วย คณุกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และ คณุปวีณา ชาญชนะโสภณ ผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั และคณุมนญัญา ฐิตนินัทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมาย ซีเอ็มที จ ากดั  
 
ก่อนเร่ิมการประชุม พิธีกรได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงว่า จ านวนหุ้น 1 หุ้นนบัเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้ รับ
มอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะ สว่นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง สว่นบตัรลงคะแนน เห็นด้วย 
จะเก็บทัง้หมดหลงัจากจบการประชมุ  
 
โดยเม่ือผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ขอให้ชบูตัรลงคะแนนและสง่บตัร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปนบัคะแนนที่จดุนบัคะแนน นอกจากนี ้ได้แจ้งว่าการลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนีจ้ะเป็น
โมฆะ  

1.  บตัรลงคะแนนท่ีมกีารท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึง่ช่อง  
2.  บตัรลงคะแนนท่ีมกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
3.  บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆา่และไม่มีลายมือช่ือก ากบั และ  
4.  บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสียงเกินกว่าเสยีงที่มีอยู่  
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ส่วนการนบัคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ด  โดยการนบัผลลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสยีง หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนัน้ 
ๆ ซึง่เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของวาระนัน้ ๆ ที่หน้าจอในห้องประชุม และจะแจ้ง
สรุปมติของวาระนัน้เป็นล าดบัต่อไป อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลานบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่
ประชมุพิจารณาวาระในล าดบัถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนนเสร็จ
เรียบร้อยจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทันที พร้อมทัง้ขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่
เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ และกรุณาแจ้งช่ือ นามสกลุ รวมถึงระบวุ่าเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
 
จากนัน้พิธีกร รายงานว่า มีผู้มาร่วมการประชุมทัง้สิน้ 99 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 260,286,083 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 86.762 
ประกอบด้วย ผู้ เข้าร่วมการประชุมที่มาด้วยตนเอง 59 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 225,829,954 หุ้น และมอบฉันทะ 40 ราย คิด
เป็นจ านวน 34,456,129 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
 
คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กรุณากล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและเปิดการ
ประชุม โดยระบุว่า บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่ด าเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าดีขึน้เร่ือย ๆ ปัจจุบันในตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
บริษัทผู้ผลิตสินค้ามากมาย แต่คงมีสินค้าเพียงไม่ก่ีประเภทที่มีความหมายต่อชีวิตคนไทยเช่นเดียวกับผลติภณัฑ์บริษัทฯ คือ
ถงุยางอนามยั ในช่วงหนึ่งมปัีญหาเร่ืองโรคเอดส์อย่างมากและกงัวลว่าหากนิ่งเฉยคนไทยจะตดิเชือ้ HIV เป็นจ านวนมาก จึงถือ
ว่าผู้ถือหุ้นทกุท่านเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ที่ท าให้คนไทยปลอดภยัจากการติดเชือ้ HIV โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบวุ่า 
ในช่วง 12 ปีแรกที่ประเทศไทยเอาจริงเอาจงักบัการป้องกนัโรคเอดส์นบัตัง้แต่สมยันายกรัฐมนตรีอานนัท์ ปันยารชนุ การติดเชือ้
รายใหมล่ดลงประมาณ 90% ซึง่สงูสดุเม่ือเทียบกบัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก  
 
ดังนัน้จึงถือว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายอย่างมากกับชีวิตคนไทย ที่ช่วยให้รอดพ้นการ
เสยีชีวิตจากการติดเชือ้ HIV 
 
นอกจากนี ้ยงัชีใ้ห้ถึงเห็นอนาคตของบริษัทฯ โดยการกล่าวถึงผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ PLAYBOY ที่จะสร้างการ
เติบโตให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต และปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายพืน้ที่คลงัเก็บสินค้า และในฐานะที่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
เป็นเจ้าของบริษัทฯ สามารถเสนอแนะได้วา่อยากให้บริษัทฯ เดินไปในทิศทางไหน และในปีหน้าอยากให้เตรียมค าถามว่าบริษัท
ฯ จะช่วยเหลอืสงัคมได้อย่างไรบ้างเพือ่ให้ผู้บริหารได้เตรียมพร้อมในเร่ืองนี ้  
 
ประเด็นสดุท้าย บริษัทฯ เห็นความส าคญัอย่างยิง่ในเร่ืองความซื่อสตัย์สจุริต โดยบริษัทฯ อยู่ในภาคีการต่อต้านทจุริต และหวงั
จะเผยแพร่ให้เป็นนิสัยทั่วไปของสังคมไทย และในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นขอยืนยันจะให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านคอร์รัปชั่น  และในล าดับถัดไป ได้มอบหน้าที่ให้ คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ด าเนินการประชมุ    
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

คณุอมร แจ้งว่า  บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 และ
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้น าขึน้บนแว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน
ทัว่ไปและปรากฎว่าไม่มผีู้ใดขอแก้ไขแตอ่ย่างใด 
 
มตทิี่ประชมุ เห็นด้วย 260,294,085  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไม่เห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสยีง  1,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  -  
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
หมายเหต ุ– วาระนีไ้มมี่ผู้ซกัถามเพิ่มเตมิ  
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 
ในวาระนี ้คณุอมร มอบหมายให้ คณุสวุัฒน์ สขุลาภวณิชย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานต่อผู้ถือหุ้น โดย
แจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุ และขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้ 
 

1. รายได้จากการขาย บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการขายสินค้า 2 ประเภทคือ ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น โดยปี 
2017 (พ.ศ. 2560) มีรายได้จากถงุยางอนามยั 1,248 ล้านบาท และเจลหล่อลืน่ 45.5 ล้านบาท จึงมีรายได้รวมอยู่ที่ 
1,293.5 ล้านบาท เทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่มีรายได้รวม 1202.2 ล้นบาท คิดเป็นอัตราเติบโต 7.6% ขณะที่
สดัสว่นการขายสนิค้าในประเทศอยู่ที ่11% และต่างประเทศ 89% 

 
2. ปริมาณการขายสนิค้า ( 1 Gross มี 144 ชิน้) ปี 2017 (พ.ศ. 2560) มีปริมาณการขาย 6,830,000 Gross หรือคดิเป็น

ประมาณ 984 ล้านชิน้ เทียบกับปี 2016 (พ.ศ.2559) มีปริมาณการขาย 5,630,000 Gross หรือคิดเป็นประมาณ  
811 ล้านชิน้ เตบิโต 21.3% 

  
3. รายได้จากกลุ่มสินค้าท่ีจ าหน่ายภายใต้ลิขสิท ธ์ิของบริษัท (House Brand Product หรือ HBP) ในปี 2017  

(พ.ศ. 2560) เรามีรายได้กลุ่มสินค้า HBP ที่มาจากในประเทศ 109 ล้านบาท และจากต่างประเทศ 23.7 ล้านบาท 
เท่ากบัมีรายได้รวมอยู่ที ่133.6  ล้านบาท เพิม่ขึน้ 48.9% เม่ือเทียบกบัปี 2016 (พ.ศ. 2559) ทีมี่รายได้รวม 89.1 ล้าน
บาท ปัจจัยการเติบโตเนื่องจากประเทศเมียนมามีการสัง่ซือ้สินค้าค่อนข้างมาก และสามารถเปิดตลาดในประเทศ
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สงิคโปร์ กมัพชูา และเวียดนาม ส่วนในประเทศไทยมียอดขายเพิ่มขึน้จากการจดักิจกรรมการตลาดอย่างตอ่เนื่อง ซึ่ง
มีการตอบรับเป็นท่ีนา่พอใจ โดยเฉพาะสนิค้ารุ่น HAPPY และช่วงปลายปีทีผ่่านมาบริษัทฯ บรรลขุ้อตกลงน าสนิค้ารุ่น 
สตอเบอร์ร่ี เข้าไปวางในร้านสะดวกซือ้ 7-11 โดยเร่ิมในต้นปี 2561 ทาง ซี.พี. คอนซูเมอร์ ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่าย
สนิค้าของบริษัทฯ จึงมีการสต๊อกสินค้าเพิ่มขึน้เพื่อเตรียมกระจายสนิค้าไปตามสาขาต่าง ๆ ของร้านสะดวกซือ้ 7-11 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปรับขึน้ราคาสนิค้าต่อหน่วยซึง่ขายให้กบัผู้จดัจ าหน่าย โดยเร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560  
 

4. รายได้จากกลุม่สนิค้า OEM (รับจ้างผลติ) มยีอดขายจากทวีปแอฟริกา 128.4 ล้านบาท ทวีปอเมริกา 215.5 ล้านบาท 
ทวีปเอเชีย 446.5 ล้านบาท ทวีปยุโรปและโซนโอเชียเนีย 89.7 ล้านบาท  รวมทัง้สิน้ 880.2 ล้านบาท ลดลง 6.3% 
เม่ือเทียบกับปี 2016 (พ.ศ. 2559) ที่มียอดขาย 939.6 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในทวีปเอเชียที่ลดลง โดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึง่มกีารเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารธุรกิจ และมีการแข่งขนัในตลาดค่อนข้างสงู อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯ ได้พยายามหาตลาดใหม่และประสบความส าเร็จจากการเพิม่ยอดขายในตลาดอเมริกา มยีอดขายเพิ่มขึน้ประมาณ 
94% เม่ือเทียบกับปี 2559 และสามารถเปิดลกูค้าใหม่ได้หลายราย หนึ่งในนัน้คือการท าสญัญากับบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายยาและเวชภณัฑ์ระดบัโลกทีส่ัง่ซือ้สนิค้าไปท าตลาดในประเทศเมก็ซิโก  
 

5.  รายได้จากธุรกิจงานประมูล (Tender) ปี 2017 (พ.ศ. 2560) อยู่ที่ 280.8 ล้านบาท เทียบกับปี 2016 อยู่ที่ 173.6 
ล้านบาท เติบโต 61.68% เนื่องจากบริษัทฯ เข้าประมลูงานและได้รับงานเพิ่มขึน้ รวมถึงได้ส่งมอบสนิค้าให้แก่ลกูค้า
ซึง่เป็นองค์กรที่ไมแ่สวงหาก าไร ตามสญัญาซึง่ได้ลงนามในไตรมาส 4/2559 
 

6. สัดส่วนรายได้ต่อภูมิภาคในปี 2017 (พ.ศ.2560) มีสัดส่วนรายได้จากทวีปเอเชีย 46% ทวีปอเมริกา 30% ทวีป
แอฟริกา 16% ทวีปยโุรปและโซนโอเชียเนีย 8%  
 

7. ก าไรสทุธิ ปี 2017 (พ.ศ. 2560) มกี าไรสทุธิ 121.2 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ 9.4%) เทียบกบัปี 2016 (พ.ศ.
2559) ทีมี่ก าไรสทุธิ 194.2 ล้านบาท (คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิ 16.1%) ถือว่ามีก าไรสทุธิลดลง  
โดยปัจจจบุนัโครงสร้างและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกลุม่ผู้ผลติและจ าหน่ายถงุยางอนามยัในตลาดโลกมกีาร
เปลีย่นแปลงจากในอดีต ซึง่สง่ผลกระทบต่อผลประกอบการ 
สว่นสาเหตหุลกัที่ท าให้ก าไรสทุธิของบริษัทลดลงมาจาก  1. ราคาประมลูเฉลีย่ต่อหน่วยในตลาดโลกลดลงอย่างมี
สาระส าคญั 2. บริษัทฯ มีสดัสว่นการประมลูงานเพิม่ขึน้ 3. ราคายางธรรมชาตเิข้มข้นเพิ่มขึน้จากปี 2559 4. ได้รับ
ผลกระทบจากเงนิบาทท่ีแข็งคา่เมือ่เทียบกบัเงนิสกลุดอลลา่ห์สหรัฐ 5. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายการขายเพิม่ขึน้เนือ่งจาก
วางแผนขยายตลาด  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการลดต้นทนุการผลติต่อหน่วย ทัง้คา่แรง คา่ใช้จ่ายในการผลติ ต้นทนุ
ทางการเงนิ เช่น ดอกเบีย้เงนิกู้ลดลง  
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8. สนิทรัพย์ ปี 2017 (พ.ศ.2560) มีสนิทรัพย์ถาวร 497 ล้านบาท มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ๆ 392.5 ล้านบาท มีเงิน
สดและรายการเทียบกับเงินสด 221.9 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือ 113.4 ล้านบาท และมีสินทรัพย์อื่น ๆ 36.9 ล้าน
บาท รวมแล้วมสีนิทรัพย์ 1,261.6 ล้านบาท  
 

9. หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น  มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,010.3 ล้านบาท และเจ้าหนีก้ารค้า 183.8 ล้านบาท หนีส้ินอื่น ๆ 
43.5 ล้านบาท และเงนิกู้สถาบนัการเงิน 24 ล้านบาท  นอกจากนี ้จากการค านวณ DE (หนีส้ินต่อทนุ) ปี 2017 อยู่ที ่
0.3 เท่าถือว่าค่อนข้างต ่า  

 
โดยวาระนีเ้ป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม 

ถาม : ฐิตพิงศ์ โสภณอดุมพร : สงัเกตยอดขายและปริมาณการขายเตบิโตเพียงเลก็น้อย ทัง้ที่บริษัทฯ ยงัมกี าลงัผลติเหลอื 
ตอบ : คณุอมร ดารารัตนโรจน์ : เกิดจากช่วงที่ผา่นมาธรุกิจมีการแข่งขนัคอ่นข้างสงู โดยในปีที่ผ่านมาและปีนีธุ้รกิจงานประมลู
ยงัมี margin ค่อนข้างต ่า อย่างไรก็ตามประเมนิว่าเม่ือถึงจุดหนึง่คู่แข่งจะค่อย ๆ หายไป และคาดว่า margin จะเพิ่มขึน้อีกครัง้ 
โดยปัจจุบันงานประมูลถือเป็นการเติมเต็มอัตราการเดินเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทฯ มี
นโยบายลดสดัสว่นงานประมลู จึงเข้าซือ้ลขิสทิธ์ิแบรนด์ PLAYBOY เพราะประเมินว่ากลุม่สินค้าที่จ าหน่ายภายใต้ลขิสิทธ์ิของ
บริษัทฯ จะเป็นอนาคต เนื่องจากมีมาร์จิน้สงูกว่าการประมลู โดยบริษัทฯ ก็มีความภาคภูมิใจที่บริษัท Playboy Enterprises 
International, Inc. จากประเทศสหรัฐฯ ยอมให้สิทธ์ิในการขายและท าการตลาดแก่บริษัทฯ แบบไม่ก าหนดอายสุญัญาภายใต้
เงือ่นไขว่าบริษัทฯ จะต้องไม่ท าผดิเงือ่นไขในสญัญาด้วย 
 
สว่นยอดขายที่ไม่เติบโตตามเปา้หมายในช่วงที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ร่วมมอืกับพนัธมติรจากญ่ีปุ่ นเพื่อรุกตลาดในประเทศจีนมาก
ขึน้ โดยในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมนีจ้ะเร่ิมรุกตลาดมากขึน้ รวมถึงจะรุกขยายตลาดแบรนด์ PLAYBOY 
ในประเทศจีนเพิ่มขึน้ โดยจีนถือเป็นตลาดใหญ่ ซึง่ใหญ่พอ ๆ กับอเมริกา ซึ่งหลงัจากเทศกาลสงกรานต์บริษัทฯ จะประชุมและ
วางแผนรุกตลาด โดยเตรียมจะบินไปคยุกบัพนัธมิตรรายใหญ่ 
 
ถาม : ฐิตพิงศ์ : ในเชิงเทคนคิผู้ผลติรายอื่น ๆ จะเข้ามาเข้าท าธุรกิจนีมี้ความยากง่ายอย่างไร  
ตอบ : คณุอมร : ถงุยางอนามยัเป็นเคร่ืองมือแพทย์ จะต้องขออนญุาตจาก อย. ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ดงันัน้ผู้ผลติรายใหม่
ย่อมเข้ามาได้ยากพอสมควร บางประเทศอาจใช้เวลาหลายปีในการขออนญุาต เช่น งานประมลูกลุ่มวอชิงตนั มีข้อก าหนดว่า
จะต้องเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้ามาแล้วอย่างน้อย 5-10 ปี ขณะที่การขอมาตรฐาน ISO หรือการขอมาตรฐานจากอเมริกานัน้ 
ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและมคี่าใช้จ่ายที่จดัเก็บต่อรายการ เช่น ถงุยางอนามยั 1 กลิน่ ก็ต้องขออนญุาต 1 ครัง้ 
  
ถาม : ฐิตพิงศ์ : บริษัทฯ มีกระบวนการจดัซือ้ยางที่ใช้เป็นวตัถดุิบท าอยา่งไร มีการป้องกนัความเสี่ยงค่าเงนิอย่างไร ขณะที่ก าไร
สทุธิที่แกว่งตัวค่อนข้างมากเกิดจากอะไร และหากลดลงไปเร่ือย ๆ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรโดยเฉพาะการแข่งขนัราคาในการ
ประมลู  
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ตอบ : คุณอมร : ส าหรับราคายางพาราที่ค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ ได้ท าประกันความเสี่ยงราคาประมาณ 6 เดือน และขอ
เจรจายืนราคายางกับผู้ผลิต ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนได้มีการซือ้ประกันความเสี่ยง โดยแนวโน้มในปีนีป้ระเมินค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐจะอ่อนลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้รับประโยชน์จากเงินบาทท่ีแข็งค่า โดยการเข้าซือ้ลขิสทิธ์ิแบรนด์ PLAYBOY ที่เร่ิม
การเจรจาเม่ือปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนัน้ค่าเงนิบาทอยู่ที่ประมาณ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  แตปั่จจุบนัค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 
31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
 
ถาม : คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี : เปรียบเทียบระหว่างบริษัทฯ กับแบรนด์ DUREX ใครมีขนาดใหญ่กว่ากัน และบริษัทฯ ท า
ตลาดในทวปียโุรปด้วยหรือไม่ 
ตอบ : คณุอมร : DUREX เป็นบริษัทที่มีอายยุาวนานกว่า 60-70 ปี ปัจจุบนัเป็นเบอร์หนึง่ในโลก เนื่องจากท าตลาดมานาน ใน
ประเทศไทยก็มโีรงงานท่ีบางปะกงซึง่เป็นหนึ่งในฐานการผลิตเพื่อสง่ออก สว่นการท าตลาดในยโุรป บริษัทฯ มีทมีการตลาดอยู่
แล้ว แตปั่จจบุนัมุ่งเน้นตลาดในประเทศจีนและทวีปอเมริกาเป็นอนัดบัแรกก่อน  
 
ถาม ศกัดิ์ชยั : สนใจตลาดอินเดียหรือไม่ 
ตอบ : คณุอมร : ปัจจุบนัมีแบรนด์ PLAYBOY ท าตลาดอยู่แล้ว แต่ไม่ได้รับจ้างผลติสินค้าให้ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียม
เข้าไปเจรจาเพื่อขยายตลาดเพิ่มขึน้  
  
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2560 
 
คณุอมร แจ้งว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี โดยบริษัทฯ ได้จดัท างบแสดงฐานะ
ทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้วและงบแสดงฐานะทางการเงิน
และบญัชีก าไรขาดทุนดงักล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนญุาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 
 
โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 
2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงนิ ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
ถาม :  คุณสมศกัดิ์ ชัยสกุลศรี :  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึน้ มีนโยบายจะน าไปฝากธนาคารหรือใช้ลงทนุใน
อนาคตอยา่งไร  
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ตอบ :  คุณสุวัฒน์ สขุลาภวณิชย์ :  บริษัทฯ วางแผนลงทุนซือ้สิทธ์ิจาก PLAYBOY ซึ่งคาดว่าต้องใช้เงินลงทุนในไตรมาส 
1/2561 ซึง่มีมลูค่าสญัญา 15 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 470 ล้านบาท และบางสว่นจะกู้จากสถาบนัการเงนิเพิ่มเตมิ   
 
ถาม : คณุสมศกัดิ ์ : ปีทีผ่่านมาท าไมจงึน าภาษีมลูคา่เพิม่มาบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ อยากทราบเหตผุล 
ตอบ : คณุสวุฒัน์ : เป็นการบนัทกึภาษีซือ้ค้างรับและมสีว่นทีค่งค้างมานาน ซึง่บริษัทฯ จะต้องได้รับคืนภาษีมลูคา่เพิม่ในสว่นนี ้
จากสรรพากร แต่เนื่องจากช่วงปี 2556 - 2558 เกิดความลา่ช้าในการด าเนินการขอคนืภาษีจากสรรพากร เนือ่งจากสรรพากรมี
การเปลี่ยนแปลงทีมตรวจสอบ อย่างไรก็ตามปัจจุบนับริษัทฯ ได้ผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบ และได้รับคืนเงินภาษีแล้วทัง้หมด
ประมาณ 70 ล้านบาท  
 
ถาม : คุณสมศกัดิ์  : ค่าเผ่ือสินค้าที่มีการหมายเหตตุามหนงัสือเชิญประชุมหน้า 141 มีการแจ้งการเปลี่ยนวตัถดุิบน าเข้าจาก 
16 ล้านบาท เหลือ 4 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงงานระหว่างท าจากติดลบ 16 ล้านบาท เหลือ 5.4 ล้านบาท อยากให้
อธิบายว่าคอือะไร  
 
ตอบ : คณุสวุฒัน์ : เป็นรายการที่ตัง้ส ารองในแตล่ะปีซึง่จะมีการเปลีย่นในแต่ละรอบบญัชี เช่น คา่เผื่อสนิค้าที่หมนุเวียนช้าหรือ
ล้าสมยั เพือ่แสดงมลูคา่สนิค้าคงเหลอืทีแ่ท้จริงในงบการเงนิ 
 
ถาม คณุสมศกัดิ์  : ผลติภณัฑ์ ของบริษัทฯ ได้รับ BOI หรือไม ่
ตอบ : คณุสวุฒัน์ : ได้รับครับ  
 
ถาม : คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ : มีข้อสงสยัเจ้าหนีเ้พิ่มขึน้ค่อนข้างเยอะ โดยมีคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายพนกังาน 19 ล้านบาทเกิดจาก
อะไร   
ตอบ : คณุสวุฒัน์ : เกิดจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เปลีย่นนโยบายการแบ่งจ่ายเงนิโบนสัเป็น 2 ครัง้คือสิน้เดือนธันวาคม (จ่ายแบบ
คงที่) และเดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป (จ่ายหลงัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน) ในส่วนของการจ่ายโบนัสเดือน
กมุภาพนัธ์ ปี 2561 จึงต้องลงบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของปี 2560 
 
ถาม : คณุสถาพร : ปี 2560 มีคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายและการตลาดค้างจ่ายประมาณ 4 ล้านบาทคอือะไร 
ตอบ คณุสวุฒัน์ : เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดซึง่บริษัทฯ ให้ ซี.พี. คอนซเูมอร์ เป็นตวัแทนจ าหน่ายในไทยและมีการส ารอง
จ่ายไปก่อน ค่าใช้จ่ายค้างช าระสว่นนีจ้ึงเป็นเร่ืองปกติ  
 
ถาม : คุณสถาพร  : ท าไมมีการตัง้ค่าใช้จ่ายในส่วนของงานระหว่างท าประมาณ 4 ล้านบาท ในส่วนการตัง้ส ารองสินค้า
เคลือ่นไหวช้าและล้าสมยั 
ตอบ : คุณสุวฒัน์ : เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายให้กับลกูค้า OEM ซึ่งเป็นไปตามค าสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้ระยะเวลาไม่
แนน่อน ฉะนัน้ในกระบวนการผลติจึงอาจมีการผลติเผ่ือลว่งหน้าส าหรับงานที่คาดว่าจะสัง่ซือ้ในอนาคต จึงท าให้มีงานระหว่าง
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ท าบางส่วนของลกูค้าแต่ละราย คงค้างอยู่ในกระบวนการผลติ และโดยสว่นใหญ่เป็นสนิค้าที่ผลิตแล้วอยู่ระหว่างรอการบรรจุ
เข้าฟอยด์ ฉะนัน้ถ้ามีรอบหมนุช้าก็จะต้องตัง้ส ารอง  
 
ถาม : คณุสถาพร : การเซ็นสญัญาซือ้ลขิสทิธ์ิ PLAYBOY แบบไม่มีหมดอายถุ้าไม่ผดิสญัญา เงนิลงทนุจะอยู่ในสว่นไหน 
ของงบการเงนิ และมีความเสีย่งอะไรทีต้่องระมดัระวงัจะไม่สามารถท าได้ตามสญัญา 
ตอบ : คณุอมร : การท าสญัญาเข้าซือ้สิทธ์ิ PLAYBOY ครัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งหวงัที่จะเติบโตร่วมกนั และต้องการเพิ่มยอดขายมาก
ขึน้ โดยบริษัทฯ ท าสัญญาซือ้สิทธ์ิต่อจาก UMD ซึ่งเป็นผู้ ได้รับสิทธ์ิจาก Playboy Enterprises International, Inc. ประเทศ
อเมริกา ซึง่ทาง Playboy Enterprises ก็ยินดทีี่จะร่วมกบั TNR เพื่อพฒันาการขายและการตลาด  
 
ถาม : คณุวีณา กิจเวคิน : ขอเสนอให้บริษัทฯ ใช้กระดาษแบบปกติแทนกระดาษเคลือบมันในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นเนือ่งจากไม่มคีวามจ าเป็นคะ่   
ตอบ : คณุมีชยั วีระไวทยะ : ยินดีครับ เป็นข้อเสนอทีด่ีครับ  
 
มตทิี่ประชมุ เห็นด้วย 260,340,867   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.000    
 ไม่เห็นด้วย    0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
  บตัรเสยี                      0   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000   
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
คณุอมร แจ้งว่า  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้
บริษัทฯ จ่ายเงนิปันผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงนิปันผลในกรณีทีบ่ริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่และตามมาตรา 
116  และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบยีน  

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนแล้ว ดงันัน้ จึงไม่ต้องตัง้
ส ารองตามกฎหมายเพิม่เติมอกีในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลงัการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบั (1) แผนการลงทนุ เงื่อนไข และข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญากู้ยืมเงนิหรือสญัญาต่าง ๆ ทเีก่ียวข้อง (ถ้ามี) (2) ฐานะทางการเงนิ (3) ผลการด าเนินงาน (4) บจัจัยที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
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บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยู่กั บผล
ประกอบการ ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 
 
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน
จ านวนทัง้สิน้ 121,192,635 บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 0.40 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ภายใต้บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 1466(1)/2553 ในอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 
96,000,000 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมือ่ได้รับการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 
ถาม : คณุศกัดิ์ชยั : บริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ทัง้หมดหรือไม่ 
ตอบ : คณุสวุฒัน์ : ได้ BOI ทัง้หมดครับ  
ถาม : คณุศกัดิ์ชยั : อตัราภาษีเก่ายงัเหลอื 30% หรือ 25%  
ตอบ : คณุสวุฒัน์ : เหลอื 20% อย่างเดียวครับ  
 
มตทิี่ประชมุ เห็นด้วย 260,340,869  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
คุณอมร แจ้งว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 
 
นอกจากนี ้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ถ้าข้อบังคับมิได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้จบัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
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ดงันัน้ เพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการจบัฉลาก และปรากฏว่ามี
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือ นายมีชัย วีระไวทยะ  นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชัย และ ดร.ศรายทุธ เรือง
สวุรรณ  
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น  ประจ า ปี  2561 แ ล้วเห็นว่ากรรมการผู้ ที่ จะ ต้องออกจากต า แหน่ งจ านวน 3 ท่ าน  ได้แ ก่  
นายมีชัย วีระไวทยะ นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชัย และ ดร.ศรายุทธ เรืองสวุรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็น
สอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้  3 ท่านดงักล่าวกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด ซึ่งไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่ีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
 
ในการนี ้ข้อมลูของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จดัส่งให้กบัผู้
ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุไปแล้ว 
  
มตทิี่ประชมุ วาระ 5.1 คณุมีชยั วีระไทยะ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ   
 เห็นด้วย 260,340,869  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ไม่เห็นด้วย  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
 วาระ 5.2 นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
 กรรมการตรวจสอบ 
 เห็นด้วย 260,340,869  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 ไม่เห็นด้วย  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระ 5.3 ดร.ศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดคา่ตอบแทน 
 เห็นด้วย 260,340,869  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 ไม่เห็นด้วย  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  
 
คุณอมร แจ้งว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือ
วางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น
ก็ได้ และนอกจากนี ้กรรมการมสีทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ  
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการ
ชดุย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่ง
ภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดงันัน้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 เพือ่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทน
รายไตรมาส และเบีย้ประชมุ ซึง่ค่าตอบแทนดงักลา่วเป็นอตัราเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา โดยมรีายละเอียดดงันี ้ 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนมุัติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ภายใต้วงเงนิรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปีให้แก่กรรมการแต่ละ
ราย ภายใต้วงเงนิท่ีได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

มตทิี่ประชมุ  วาระ 6   
 เห็นด้วย 260,339,871  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.000  
 ไม่เห็นด้วย        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 ประธานกรรมการ กรรมการ 

 
2561 

(ปีที่เสนอ) 

 
2560 

 
2561 

(ปีที่เสนอ) 

 
2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
(บาท/คน/ไตรมาส) 90,000 90,000 80,000 80,000 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 
(บาท/คน/ครัง้) 25,000 25,000 20,000 20,000 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
(บาท/คน/เดือน) 25,000 25,000 20,000 20,000 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 
(บาท/คน/ครัง้) 12,000 12,000 10,000 10,000 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ไตรมาส) 16,000 16,000 15,000 15,000 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ครัง้) 6,000 6,000 5,000 5,000 
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 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสยีง 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 
คณุอมร แจ้งว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 
 
นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนได้ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
ดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันโดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอืน่ ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม จะแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัที่พ้น
จากการปฏบิตัิหน้าที่ 
 
ในการนี ้คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และเนื่องจาก
บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคน
ใดคนหนึ่ง เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  ได้แก่ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขทะเบียน 5016 และ/หรือ นายสดุวิน ปัญญวงศ์ขันติ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3534 และ/หรือ นาง
อนทุยั ภมิูสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3873  
 
ทัง้นี ้การพจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกจากผู้สอบบญัชีซึ่ง
ได้เสนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษัทฯ โดยค านึงถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์การท างานของ
ผู้สอบบญัชี ซึ่งภายหลงัจากการพจิารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่า
สอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี ทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกับบคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีที่
เสนอชื่อแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีนี ้เป็นการปฏบิตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีปีที่ 3 
 
อนึง่ ในกรณีทีผู่้สอบบญัชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เข้าท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แทน 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 2,300,000 บาท ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกับปีที่
ผ่านมา โดยอตัราดงักลา่วไม่รวมคา่ตอบแทนอืน่ ๆ  
 
มตทิี่ประชมุ เห็นด้วย  260,340,871 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
 
คณุอมร แจ้งว่า ปัจจุบันทางโรงงานผลิตสินค้าที่นิคมอตุสาหกรรมป่ินทองได้ผลิตสินค้าออกมาเป็นจ านวนมาก และประสบ
ปัญหาพืน้ที่การจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปทีอยู่ระหว่างรอการจัดสง่ให้กับลกูค้าไม่พียงพอ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ท าการเช่าสถานที่
จดัเก็บสนิค้ากับบริษัทเอกชนภายนอก   ทัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาว่าปัจจบุนัโรงงานผลิตสนิค้าที่นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัยงัมี
พืน้ที่ที่สามารถน าสินค้าส าเร็จรูปไปจัดเก็บได้  ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่ อที่ประชุมพิจารณา
อนมุตัิการเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เร่ืองการเพิม่ประเภทกิจการ “โกดงัเก็บสินค้า” ไว้ในข้อที่ 53 (จากเดิม 52 ข้อ) เพื่อ
น าไปยื่นขออนญุาตขยายประเภทกิจการ ต่อส านกังานนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัตามระเบียบข้อบงัคบัในล าดบัตอ่ไป 
 
มตทิี่ประชมุ เหน็ด้วย  260,340,871 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่  9 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ  
 
คณุอมร แจ้งว่า  บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการอีก 1 ข้อ จึงต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงักล่าว โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสัง่นายทะเบียน 
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มตทิี่ประชมุ เห็นด้วย  260,340,871 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
พิธีกร แจ้งว่า เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จงึขออนญุาตใช้โอกาสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แสดง
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
 
ถาม :  คณุศกัดิช์ยั:  วาระแก้ไขบริคณห์สนธิ มีอีกวาระที่ยงัไม่ได้บรรจ ุคือการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นจากรายย่อยได้   
ตอบ : คุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ (ที่ปรึกษากฎหมาย)  :  บริษัทฯ ทราบเร่ืองนีห้ลงัได้ส่งหนังสือเชิญประชุมออกไปแล้ว 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายอยู่แล้ว และจะด าเนินการในปีหน้า 
 
ถาม : คณุศกัดิ์ชยั  : ถงุยางอนามยัที่รับจ้างผลติกบัผลติเพื่อแจกจ่ายเป็นคณุภาพเดยีวกนัทัง้หมดหรือไม่ 
ตอบ : คณุอมร  : เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด  
          คณุมีชยั : บริษัทฯ ไม่สามารถผลติมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัและไมมี่นโยบายผลติสนิค้าที่ด้อยคณุภาพแม้เป็น 
 สนิค้าที่ผลติเพื่อแจกจ่าย  
 
ถาม : คณุศกัดิ์ชยั : ปัจจบุนับริษัทฯ ใช้อตัราก าลงัการผลติอยู่ก่ีเปอร์เซนต์ 
ตอบ : คณุอมร : โดยนโยบายบริษัทฯ จะรับงานท่ีประมาณ 80-90% ของก าลงัการผลติ 
  
ถาม : คณุศกัดิ์ชยั : ถงุยางอนามยัที่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลติน ามาท าอะไรได้หรือไม ่ 
ตอบ : คณุอมร : บริษัทฯ จะท าลายและบางสว่นจะน ามาใช้รีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ เช่น ผลติทีร่องแก้ว  
 
ถาม : คณุศกัดิ์ชยั : ถงุยางอนามยัแบบเรืองแสงมีต้นทนุการผลติสงูกว่าปกติหรือไม ่
ตอบ : คณุอมร : เม่ือมีคณุสมบตัิพิเศษก็จะมต้ีนทนุสงูกวา่ เพราะมกีารเคลอืบผิวพืน้ผิวมากกว่า  
 
ถาม : คณุณัฏฐวฒัน์ ชยัชนะศิริ : ในวาระที่ 8 เก่ียวกับเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประเภทกิจการ “โกดงัเก็บสินค้า 

อยากทราบว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวข้องกับการท าธุรกิจโกดงัสนิค้าหรือไม่ หรือการเพิ่มวตัถปุระสงค์ครัง้นี ้
เนื่องจากต้องการจะท าธุรกิจคลงัสนิค้า 

ตอบ : คณุอมร : โรงงานของบริษัทฯ ท่ีป่ินทองได้ออกแบบและก่อสร้างคลงัสนิค้าไว้ ซึง่คิดว่าจะเพียงพอต่อการใช้งาน อย่างไร
ก็ตามในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับงานประมลูเป็นจ านวนมาก ขณะที่กระบวนการส่งสินค้าต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบ
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สนิค้าจากห้องแลบ็สากลประมาณ 1 เดือน ท าให้โรงงานป่ินทองต้องอาศยัคลงัสนิค้าที่นิคมฯ แหลมฉบงั แต่ตดิระเบียบ
ของนคิมฯ แหลมฉบงัที่ต้องอนญุาตให้ถกูต้อง  

 
ถาม : คณุกลุชาติ คอนกรีต : ปัจจบุนั PLAYBOY มีสว่นแบง่การตลาดถงุยางอนามยัทัว่โลกก่ีเปอร์เซนต์ 
ตอบ : คณุอมร : ยงัไม่สงูมากนกั เนื่องจากบางประเทศยงัไม่ได้ท าการตลาดอยา่งเตม็ที่ อย่างไรก็ตาม UMD ซึง่เดิมเป็นผู้ ได้รับ

สทิธ์ิจาก PLAYBOY ตดัสินใจโอนสทิธิการใช้แบรนด์ให้ TNR เพราะว่า TNR มีศกัยภาพที่ดกีว่าในการพฒันาธุรกิจและ
ตลาดถุงยางอนามัยภายใต้แบรนด์ PLAYBOY  เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย และ TNR จะ
พยายามผลกัดนั PLAYBOY ให้เป็นแบรนด์อนัดับต้นๆของโลก โดยเน้นการผลิตสินค้าที่เป็นนวตักรรม โดยแผนการ
ตลาดหลงัเทศกาลสงกรานต์จะเดินหน้าการเจรจากับ 34 ประเทศที่เดิม UMD ท าการตลาดอยู่ และคาดว่าภายใน 2-3 
ปีจะสามารถขยายความร่วมมือในการท าการตลาดเพิ่มขึน้ 50-60 ประเทศ 

 
ถาม : คณุกลุชาต : ท าไม UMD จึงขายสทิธ์ิใน PLAYBOY ต่อให้ TNR  
ตอบ : คุณอมร : บริษัทฯ ได้พบกับผู้บริหาร UMD เม่ือประมาณ 10 ปีก่อน จากที่ได้ร่วมท าธุรกิจ ทางผู้บริหาร UMD เป็นนกั

ธุรกิจที่ต้องการผลตอบแทนจากการท าธุรกิจในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่โดยธรรมชาติของธุรกิจถุงยางอนามยัต้องใช้
ระยะเวลาในการขยายธุรกิจค่อนข้างช้าและต้องมีความอดทน จงึอาจมองว่า TNR มีศกัยภาพท่ีนา่จะท าได้ดีกว่า 

 
ถาม : คณุกลุชาต : PLAYBOY มี Market Value เทา่ไหร่ และเสนอให้บริษัทฯ เข้าร่วมงาน Opportunity Day 
ตอบ : คณุชนนิทร์ เทยีนเจริญ :  มียอดขายทัว่โลกปีละประมาณ 5 ล้านเหรียญต่อปี  
        : คณุมีชยั : ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะทีต้่องการให้บริษัทฯ เข้าร่วมงาน Opportunity Day 
 
หมายเหต ุปิดการประชมุเวลาประมาณ 11.25 น. 
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