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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี ้จ ากดั (มหาชน) หรือ TNR 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

จัดการประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
สาทร โดยมี นายมีชยั วีระไวทยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์
อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานการประชมุ  

โดยก่อนเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ พิธีกรได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติอนมุตัิจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ที่ 12 เมษายน 2562 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัที่ 11 มีนาคม 2562 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 
ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 ตามที่ได้สง่หนงัสอืเชิญประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วนัน้ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชมุตาม
หนงัสอืเชิญประชมุ ดงันี ้
 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่  
                31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4   พิจาณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี            
           สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
วาระท่ี 6   พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ  
                ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
พิธีกรแนะน าคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุตามล าดบั ดงันี ้

1. คณุมีชยั วีระไวทยะ   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  
2. คณุอมร ดารารัตนโรจน์  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. คณุสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์   กรรมการ  
4. คณุโกมล  ดารารัตนโรจน์  กรรมการ 
5. คณุสรุพล ดารารัตนโรจน์  กรรมการ 
6. คณุศิลป์ชยั รักษาพล  กรรมการ  



 

Page 2 of 19 

 

7. คณุศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  
8. คณุสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา               

    และก าหนดคา่ตอบแทน 
9. คณุอมัพร ปริุนทวรกลุ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   

 
ขณะเดียวกนั มคีณะผู้บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย  
เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1.  คณุเกศณี วรรณเกษม ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด  
2.  คณุปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร  
3.  คณุทศพร นิลก าแหง ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค 
4.  คณุสเุมธ มาสลิรัีงส ี ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
5.  คณุวลรัีกษ์ อรุณวเิชียรชยั ผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชีทัว่ไป  

 
นอกจากนี ้มีผู้ เข้าร่วมการประชมุ ประกอบด้วย คณุกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ และคณุนรุตม์ ลิมปิวรรณ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และคุณชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังาน
กฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั  

นอกจากนี ้ขอเรียนแจ้งว่าในการประชุมครัง้นี ้คณุจิราพร ชวชยัสกุล ตวัแทนจากบริษัท ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล 
จ ากดั จะท าหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน เพื่อสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชมุ พิธีกรแจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีงวา่ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีตน
ถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบ
ฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สว่นบตัรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย เจ้าหน้าที่จ ะเก็บทัง้หมด
หลงัจบการประชมุ  

เมื่อผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ชูบตัรลงคะแนนของท่านและสง่

บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อน าไปนบัคะแนนท่ีจดุนบัคะแนนการลงมติในแต่ละวาระอาจแตกตา่งกนั ซึง่ประธานฯ 

จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบในแตล่ะวาระ ก่อนท าการลงคะแนนเสยีง 

ส่วนการลงคะแนนในลกัษณะดังต่อไปนี ้ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย  ได้แก่ 1. บตัรลงคะแนนที่มีการท า
เคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2. บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 3.  บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า
และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั และ 4. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 
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ส่วนการนบัคะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ เข้าประชุม 
และให้ถือวา่จ านวนคะแนนที่เหลอืเป็นคะแนนของการออกเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ  โดยเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมี
การแสดงจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของวาระนัน้ ๆ ที่หน้าจอของห้องประชมุ พร้อมแจ้งมติของวาระนัน้ 
  
อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมด าเนินการ
พิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพื่อให้การประชมุด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนและมติการประชมุทนัที  
 
โดยพิธีกรรายงานว่ามีผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตวัเอง 43 ราย ถือหุ้นรวม 227,571,040 หุ้น และเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 26 ราย ถือ

หุ้นรวม 29,815,442 หุ้น เบ็ดเสร็จมีผู้ ถือหุ้นที่มีด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาร่วมการประชุมทัง้สิน้ 69 ราย คิดเป็น

จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 257,386,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7955 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของ

บริษัทฯ (หุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 300,000,000 หุ้น) จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบั

ของบริษัท  

 

จากนัน้พิธีกรได้เชิญ คณุมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น

และเปิดการประชุม โดยคณุมีชยัระบวุ่า บริษัทฯ คาดหวงัการประชมุครัง้นีจ้ะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับความกระจ่างว่าบริษัทฯ 

ก าลงัเดินหน้าไปอย่างไร ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามหาสิ่งใหม่  ๆ โดยขณะนี ้TNR เป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีช่ือเสียงอย่าง 

‘PLAYBOY’ และแนวโน้มเป็นไปได้ดี มีการหาตลาดใหม่ ๆ แม้ว่ามีอุปสรรคด้านอตัราแลกเปลี่ยนจากเงินบาทที่แข็งค่า 

ราคาวตัถดุิบเพิ่มขึน้ เช่น น า้ยาง น า้มนัหลอ่ลืน่ อยา่งไรก็ตามเช่ือวา่สถานการณ์จะดีขึน้เนื่องจาก PLAYBOY เป็นแบรนด์

ที่มีช่ือเสียง เป็นที่ต้องการของตลาด และขอบคุณทุกท่านที่เป็นเจ้าของบริษัท เพราะบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่ช่วยชีวิตคน 

ปัจจุบนัมีจ านวนผู้ ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์มากกว่าการเสียชีวิตจากสงครามโลกแล้ว และในทรรศนะธนาคารโลกยงั

ช่วยคนไทยรอดพ้นการเสยีชีวิตถึงปีที่ผา่นมาเป็นจ านวน 10 ล้านคน 

 

อย่างไรก็ตามจะท าอย่างไรให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนกัที่จะใช้ถงุยางอนามยัเพิ่มขึน้โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชน ปัจจุบนั

ประเทศไทยมีเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปีคลอดลกูเฉลี่ยวนัละ 8 คน เพราะไม่ได้วางแผนครอบครัว และอายตุ ่ากว่า 19 ปี มีลกู

เฉลีย่วนัละเกือบ 100 คน หรือเฉลีย่ปีละ 35,000 คน ถ้าเอาจริงเอาจงัสิง่เหลา่นีไ้มค่วรจะเกิดขึน้ โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมร่วมมือ

กบัโรงเรียนภาครัฐสอนให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและสอนเยาวชนรุ่นต่อไป ขณะเดียวกนับริษัทฯ อยากหาทางช่วยเหลือ

เด็กผู้หญิงที่ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรและต้องออกจากโรงเรียน กระทบตอ่อนาคต ซึง่สิง่เหลา่นีไ้มใ่ช่เร่ืองนา่อาย 

 

คณุอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กลา่วทกัทายผู้ ถือหุ้นและมอบหมายให้พิธีกรท าหน้าที่ตอ่ไป     
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  

คณุอมร ได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งรายละเอียดแต่ละวาระการประชมุ โดยระบวุ่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการ
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่จดัสง่พร้อม
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุ มดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 รวมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.tnrcondom.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปแล้ว และไมม่ีผู้ใดขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด 
 
มติที่ประชมุ เห็นด้วย     259,975,183 เสยีง         คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสยีง   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  -  
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
หมายเหต ุ– วาระนีไ้มม่ีผู้ซกัถามเพิ่มเติม  
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 
 
ในวาระนีค้ณุอมร มอบหมายให้ คุณสเุมธ มาสิลีรังสี ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี ้ 
 
คณุสเุมธ แจ้งว่า ภาพรวมปี 2561 เป็นปีแห่งการลงทุน ได้แก่ การซือ้ลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาดถุงยางอนามยัและ
เจลหลอ่ลืน่แบรนด์ PLAYBOY ในเดือนเมษายน 2561 และเดือนกนัยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท บ๊อก เอเชีย 
กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล  โดยซือ้หุ้น 100% โดยในสว่น PLAYBOY ตามปกติจะให้ลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาดส าหรับ
แต่ละผลิตภณัฑ์เป็นรายประเทศเทา่นัน้ แต่บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาขน) เป็นบริษัทไทยบริษัทเดียว
ที่ได้ลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาดถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่นได้ทัว่โลก และใครก็ตามที่อยากใช้แบรนด์ PLAYBOY 
ส าหรับถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลืน่ต้องขออนญุาตจาก TNR โดยสามารถเก็บค่าลขิสทิธ์ิ ดงันัน้ในฐานะท่ีทกุทา่นเป็นผู้ ถือ
หุ้นหรือเจ้าของร่วมกบับริษัทฯ อยากให้ทา่นรู้สกึภมูิใจที่บริษัทฯ ก้าวสูร่ะดบัโลก  
 
ส่วนภาพรวมงบการเงินในปี 2561 ขอเร่ิมจากรายได้ บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น 
หลงัจากเข้าซือ้กิจการบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ก็จะรวมรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระดาษเข้ามาในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ โดยปี 2561 รายได้ของ TNR อยู่ที่ประมาณ 1,460 ล้านบาท เติบโต 13% (ปี 2560 จ านวน 1,290 
ล้านบาท) สว่นรายได้จากบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน – ธันวาคม 2561 (4 เดือน) มีจ านวน 
75 ล้านบาท   
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ส าหรับรายได้จากจ าหน่ายถงุยางอนามยัปี 2561 เติบโต 12% หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 150 ล้านบาท รายได้จากเจลหลอ่ลื่น 
เติบโต 25% สว่นรายได้จากบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล ที่เข้ามาในงบการเงินรวมคือ 75 ล้านบาท ดงันัน้ในงบ
การเงินของบริษัทฯ รายได้หลกัจะมาจากถงุยางอนามยั 96% ของรายได้รวมของบริษัทฯ  
 
ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งการขายเป็น 3 ประเภท 1. OBM: Original Brand Manufacturer คือ แบรนด์ ONETOUCHTM แต่
หลงัจากบริษัทฯ ได้สทิธ์ิแบรนด์ PLAYBOY ก็ถือวา่ PLAYBOY เป็นธุรกิจ OBM ของบริษัทฯ ตัง้แตเ่ดือนเมษายนที่ผา่นมา 
2. กลุม่ OEM: Original Equipment Manufacturer หรือรับจ้างผลติ และ 3. งานประมลู หรือ Tender  
  
ส าหรับปี 2561 OBM เติบโต 9% OEM เติบโต 18% และ Tender ลดลง 2.6% สะท้อนทิศทางธุรกิจในอนาคตซึง่บริษัทฯ เน้น
ตลาด OBM และ OEM มากขึน้ ทดแทนสดัสว่น Tender ที่จะทยอยลดลง ทัง้นี ้บริษัทฯ แบง่ตลาดเป็น 4 ภมูิภาคและตลาดใน
ประเทศไทย รายได้หลกัที่เพิ่มขึน้มาจากทวีปเอเชีย เพิ่มขึน้ 22% ทวีปแอฟริกา เพิ่มขึน้ 28% ทวีปยโุรป เพิ่มขึน้ 25%  
 
สว่นค่าใช้จ่ายในการขายและท าการตลาด ปี 2561 สดัสว่นค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็น 9.7% ของยอดขายรวมทัง้หมด 
สว่นคา่ใช้จ่ายการบริหารคิดเป็นสดัสว่น 7% ของยอดขายรวมทัง้หมด สว่นค่าใช้จ่ายในการขายและท าการตลาดปี 2560 
มีสดัสว่นอยูท่ี่ 8.5% และ 6.4% ตามล าดบั ของยอดขายรวมทัง้หมด ปัจจยัท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากหลงับริษัทฯ ได้สทิธ์ิการขาย
และท าการตลาดแบรนด์ PLAYBOY ก็มีการท าตลาดเพิ่มขึน้เพื่อสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดโลก ขณะที่สดัส่วนการขาย
สนิค้าแบรนด์ PLAYBOY ในปี 2561 มีการเติบโตหลกัจากตลาดอเมริกา ยโุรปและไทย  
 
ทัง้นี ้จากงบแสดงฐานะการเงินปี 2561 พบวา่ภาพรวมบริษัทฯ มีสนิทรัพย์เพิ่มขึน้ มีหนีส้นิเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นปกติส าหรับปีที่มี
การลงทุนใหญ่ ๆ  เนื่องจากมีการกู้ ยืมเงินเพื่อใช้ลงทนุ โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากมีเงินลงทุนในบริษัทบ๊อก เอเชีย 
กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย 25.8 ล้านบาท และมีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนคือเคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY โดย
มีการจ่ายคา่ซือ้สทิธ์ิ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 476 ล้านบาท  
 
หนีส้ินเพิ่มขึน้จากปี 2560 เนื่องจากการได้แบ่งจ่ายคา่ซือ้ลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาดแบรนด์ PLAYBOY เป็น 2 งวด 
งวดแรกจ่ายไปแล้ว 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนเมษายน 2561 และงวดที่ 2 จะจ่ายอีก 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้ครบ
ภายในปี 2562 ท าให้งบการเงิน ณ สิน้ปี 2561 มีเจ้าหนีค้งค้างจ านวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160 ล้านบาท 
สว่นเงินกู้ ยืมจากปี 2560 อยู่ที่ 24 ล้านบาท ปี 2561 เพิ่มเป็น 330 ล้านบาท เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเพ่ือช าระค่าซือ้สิทธ์ิ
แบรนด์ PLAYBOY  
 
ส าหรับผลประกอบการของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล หลงัจากบริษัทฯ ซือ้กิจการบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป 
อินเตอร์เนชัน่แนล เมื่อเดือนสงิหาคม 2561 ผลการด าเนินงานของบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล ในเดือนมกราคม - 
สงิหาคม 2561 มียอดขายเฉลี่ย 18.2 ล้านบาทต่อเดือน และหลงัจากบริษัทฯ เข้าบริหารมียอดขายเพิ่มขึน้เป็นเฉลี่ย 18.8 
ล้านบาทต่อเดือน ขณะเดียวกนัสิง่ที่ดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญัคือ ก่อนเข้าบริหารงานบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล มีผล
ขาดทนุเฉลี่ย 4.7 ล้านบาทต่อเดือน แต่หลงัจากเข้าบริหารมีผลขาดทนุลดลงเหลือเฉลี่ย 1 ล้านบาทต่อเดือน สะท้อนว่า
บริษัทฯ เข้าไปบริหารงานและแก้ไขปัญหาได้ถกูทาง และตัง้เปา้มีก าไรในปี 2562   
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โดยวาระนีเ้ป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จากนัน้พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถาม 

ถาม : คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร : ช่วยอธิบายสาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้แต่ก าไรลดลง และบริษัทฯ คาดการณ์
ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่มลกูค้าแต่ละเซกเมนท์อย่างไร รวมถึงวางแผนการตลาดไว้อย่างไร  
 
ตอบ: คุณอมร ดารารัตนโรจน์ : บริษัทฯ มีธุรกิจ 3 กลุ่มคือ OBM OEM และ Tender หรืองานประมูล โดยความ
ต้องการใช้ถุงยางอนามยั มีมูลค่าตลาดรวมทัว่โลกประมาณ 3-4 แสนล้านบาท ส่วนมูลค่าตลาดในประเทศไทยเกือบ 
2,000 ล้านบาท ดงันัน้จากยอดขายของบริษัทฯ ยงัมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ปัจจุบนัโรงงาน TNR มีอายุกว่า 20 ปี 
เป็นบริษัทท็อป 5 ของโลก และมีกลุ่มวอชิงตนัจากประเทศอเมริกา ที่บริษัทฯ เป็นซพัพลายเออร์ให้มากที่สดุผ่าน
องค์กร USAID ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องการสินค้าที่มีมาตรฐานสงู  
 
อย่างไรก็ตามในอดีตสิ่งที่บริษัทฯ ยงัขาดอยู่คือแบรนด์ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก น ามาสู่การซือ้สิทธ์ิแบรนด์ถุงยางอนามยั 
PLAYBOY ซึ ่งในอดีตบริษ ัทฯ เคยเป็นคู ่ค้าก ับแบรนด์ PLAYBOY มาก่อน ซึ ่งปัจจ ัยที ่เล ือกบริษ ัทฯ เพราะมี
กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดบัสากลและเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ  ส่วนทิศทางธุรกิจกลุ่ม OBM ตัง้
เป้าเติบโต 15% ต่อปี กลุ่ม Tender จะทยอยลดลง และมุ่งเน้นเพิ่มสดัส่วน OBM มากขึน้  โดยในปีที่ผ่านมาประเมิน
ว่า ONETOUCHTM น่าจะมีปริมาณการขายในประเทศไทยสงูสดุ ส่วน PLAYBOY ตัง้เป้าเป็นแบรนด์ระดบัโลก โดย
ตวัแทนจ าหน่ายหลาย ๆ ประเทศให้การตอบรับดีหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาด นอกจากนี ้
ได้เดินทางไปประเทศอเมริกาและประสบส าเร็จในการเจรจากับบริษัทยกัษ์ใหญ่รายหนึ่ง และเพิ่งส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่
เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ช Amazon  
 
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม Global Summit กับ PLAYBOY และประกาศว่า TNR เป็นบริษัทรายเดียวใน
โลกที่ได้รับลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาด แบบทัว่โลกจาก PLAYBOY Enterprises International Inc. ซึ่งประเมิน
ว่าเขาเลือกบริษัทฯ จาก 3 ปัจจัย 1. ศกัยภาพของโรงงานอยู่ในระดบัท็อป 5 ของโลก และมีการส่งสินค้าไปแทบทุก
ประเทศทัว่โลก เช่น ประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นตลาดที่เข้าไปได้ยาก โดยเฉพาะถุงยางที่เป็นเคร่ืองมือการแพทย์ ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถเข้าไปจ าหน่ายในร้านขายยาและร้านสะดวกซือ้ในญ่ีปุ่ น 2. พาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับ PLAYBOY 
ว่ามีความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจของ TNR ที ่มีความตรงไปตรงมา และ 3. บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความน่าเช่ือถือ  
  
ถาม: คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร: ปัจจุบนัองค์กรต่าง ๆ เช่น ในอเมริกาแจกถุงยางอนามยัฟรีและแนวโน้มเพิ่มขึน้ ใน
อนาคตจะกระทบธุรกิจหรือไม่  
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ตอบ : คณุอมร : ถงุยางที่องค์กรแจกฟรีคือกลุม่งานประมลู เช่น ในประเทศไทยมีกระทรวงสาธารณสขุที่แจกถงุยางอนามยั
ฟรี โดยบริษัทฯ ก็ผลิตให้แก่กรมควบคมุโรคปีละ 10 – 20 ล้านชิน้ อย่างไรก็ตามในด้านการค้าก็มีผู้บริโภคที่ต้องการความ
หลากหลายและใช้ถุงยางอนามัยที่มีแบรนด์ เช่น ONETOUCHTM  มีสินค้าถึง 10 SKUs  ต่างจากสินค้าแจกฟรีจะเป็นรุ่น
ปกติเพียงแบบเดียว สว่นในอเมริกาก็มี USAID ก็เป็นองค์กรที่แจกฟรี ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มลดปริมาณลง ดงันัน้การขาย
เชิงพาณิชย์ก็จะเพิ่มขึน้ 
 
ถาม : ธารา ชลปราณี : มี 4 ค าถาม 1. ท าไมซือ้กิจการบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนลได้ถกูใช้เงินเพียง 24 ล้านบาท 
จากเดิมระบวุงเงินไมเ่กิน 40 ล้าน 2. ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 29 หน้า 156 ระบวุา่ บริษัทฯ มีก าไรในงบการเงิน
ที่เกิดจากการซือ้กิจการ 173 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสุทธิในงบการเงินรวมเพิ่มขึน้เป็น 274 ล้านบาท ค าถามคือจะ
สามารถลดรายจ่ายในบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล ได้อีกหรือไม่ 3. งบการเงินปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารเพิ่มขึน้ 50 ล้านบาท ท าให้ก าไรสทุธิปี 2561 ลดลง ดงันัน้หลงัได้แบรนด์ PLAYBOY จะมีแนวทางสง่เสริม
การขายอย่างไรไม่ให้กระทบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้มาก แต่ยงัคงได้ผลดี และ 4. อตัราการใช้ก าลงัผลิต
เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จะต้องขยายโรงงานหรือไม่ 
 
ตอบ : คุณอมร : เราท าการตลาดแบรนด์ PLAYBOY ก าลงัเร่ิมขายในเว็บไซต์ Amazon ก าลงัจะได้ออเดอร์จากห้างค้า
ปลีกรายใหญ่อย่าง Walmart ประเทศอเมริกา ปัจจุบนับริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในรายช่ือซัพพลายเออร์ของ Walmart  เป็นที่
เรียบร้อยและเร่ิมพดูคยุรายละเอียดสนิค้า คาดวา่จะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนนบัจากปัจจบุนัจะสรุปการสัง่ซือ้สนิค้าได้ เหตผุล
ที่ใช้เวลานานเพราะถงุยางอนามยัเป็นเคร่ืองมือแพทย์ต้องขออนุญาตในแต่ละประเทศ บางประเทศใช้เวลา 6 เดือน ถึง  
1 ปี บางประเทศใช้เวลา 3 – 5 ปี   
 
สว่นการบริหารบริษัทบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล บริษัทฯ เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วและคาดว่าภายใน 3 เดือน
ข้างหน้าจะเร่ิมมีก าไร ขณะที่ก าลังการผลิตถุงยางอนามัยของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ เกือบ 2,000 ล้านชิน้ต่อปี  
อย่างไรก็ตามถ้าต้องผลิตรุ่นที่หลากหลายและมีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร ก็อาจจะถกูลดทอนลงบ้าง สถานการณ์ปัจจุบนั
บริษัทฯ เร่งการผลิตสินค้าแม้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อสง่สินค้าให้ทนั และคาดว่าจะผลิตอย่างเต็มก าลงัในปีนี ้สว่น
คา่ใช้จ่ายทางการตลาดของแบรนด์ PLAYBOY ก็ยงัคงมีอยูเ่พื่อสง่เสริมการขายร่วมกบัคูค้่าแตล่ะประเทศ เนื่องจากเมื่อมี
ยอดขายเกิดขึน้ในแตล่ะประเทศก็ต้องแบง่สว่นหนึง่ไปท ากิจการสง่เสริมการขาย แตย่ืนยนัวา่ไมไ่ด้ใช้งบสงูมาก  
  
ขณะที่แผนงานขยายโรงงานคงเป็นแผนระยะยาว ปัจจบุนับริษัทฯ สามารถใช้วิธีลดสดัสว่นงานประมลูลง เพื่อไปเพิ่มยอด
การผลติให้แก่กลุม่ OBM  
  
ตอบ : คณุสเุมธ : ขอชีแ้จงเงินลงทนุในบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล เพียง 25 ล้านบาท จากที่แจ้งวา่ไมเ่กิน 40 ล้าน
บาท เนื่องจากการเจรจาและผู้ ถือหุ้ นของ บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะคู่ค้ากับ  
C. A. S. Group หรือกลุม่เจริญอกัษร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน TNR   
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ส่วนก าไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้กว่า 170 ล้านบาท หลงัซือ้กิจการบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์
เนชั่นแนล ขอชีแ้จงว่าตามหลกัการง่าย ๆ ที่ไม่ใช้ภาษาบัญชี ก่อนซือ้ของควรต้องทราบว่าราคาตลาดควรจะอยู่ที่
เท่าไหร่ เช่น ถ้าตลาดมองว่าควรมีราคา 200 ล้านบาท ตามหลกับริษัทฯ ควรจ่ายในราคา 200 ล้านบาทเพื่อให้ได้
ของมา แต่บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองซือ้ได้ที่ 25 ล้านบาท ดังนัน้บริษัทฯ จะมีก าไรเกิดขึน้ก็จะบันทึกเข้าในงบ
การเงิน  
 
ส่วนผลก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ถ้าตัดประเด็นอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯ จะมีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จากปี 
2560 อยู่ที่ 10 ล้านบาท ดังนัน้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดีขึน้ 
 
ถาม: คณุมานะ กรรณเลขา : 1. อยากให้อธิบายว่า PLAYBOY จะมีรายได้จากช่องทางไหนบ้าง 2. การท าสญัญาซือ้สทิธ์ิ
ไลนเซนส์เป็นเวลา 10 ปี แตใ่นงบการเงินระบวุา่จะตดัคา่เสือ่ม 20 ปี ท าไมตวัเลขจึงขดัแย้งกนั 3. PLAYBOY วางต าแหนง่
เป็นพรีเมียมแบรนด์ระดบัเดียวกบั DUREX หรือไม่ และ 4. อยากทราบว่าบริษัทฯ มีคนงานเท่าไหร่และถ้ารัฐบาลใหม่ขึน้
คา่แรงจะกระทบอยา่งไร   
 
ตอบ : คุณอมร : ปัจจุบนัมีพนกังานเกือบ 1,000 คน โดยบริษัทฯ มีนโยบายใช้เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมตัิทดแทนแรงงาน
มากขึน้ในสว่นงานผลติตา่ง ๆ สว่นการขยายก าลงัการผลติคาดวา่จะใช้เวลาอีก 4-5 ปี  
 
ตอบ : คณุสเุมธ : โครงสร้างรายได้ PLAYBOY จะมาจากค่าสิทธ์ิการใช้แบรนด์และรายได้จากการขายสินค้า โดยรายได้
จากค่าสิทธ์ิการใช้แบรนด์จากคู่ค้าเดิมท่ีรับโอนมา อย่างไรก็ตามหลงัจากบริษัทฯ ได้ลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาด มี
นโยบายเน้นเพิ่มยอดขายสนิค้ามากขึน้  
 
ส่วนการท าสญัญาลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาด 10 ปี แต่คิดค่าเสื่อม 20 ปี เนื่องจากในรายละเอียดสญัญาท า
แบบ 10 ปี+1 ปี ซึ่งในทางปฏิบตัิถ้าบริษัทฯ ไม่ละเมิดเง่ือนไขในสญัญา ในทุก ๆ ปีก็จะได้รับการต่ออายุสิทธ์ิให้เต็ม 
10 ปีไปเร่ือย ๆ ซึ่งบริษัทฯ มัน่ใจว่าสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ จึงเปรียบเสมือนได้รับสิทธ์ิตลอดชีพ ดงันัน้ในแง่การ
ด าเนินธุรกิจ เราไม่ได้มองว่า PLAYBOY จะอยู่แค่ 10 ปี เรามอง 20 ปี 30 ปี หรือมากกว่านัน้ ทางบริษัทฯ ประสงค์ 
จะตดัค่าเสื่อมให้ยาวนานกว่านัน้ แต่ทัง้นีก้็ต้องขึน้อยู่กับหลกับญัชี และทางผู้สอบบญัชีด้วย ดงันัน้จึงปรึกษาผู้สอบ
บญัชีว่าสามารถให้ตดัค่าเสื่อมได้ที่ 20 ปี 
 
ถาม : ฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร : 1. เป้ายอดขายปีนีเ้ป็นอย่างไร 2. ยอดขายในประเทศซึ่งมาจากกลุม่ OBM ปี 2560 และ 
2561 เกือบเทา่กนัเกิดจากอะไรที่ยอดขายแทบไมเ่พิ่มขึน้ และ 3. ยอดขาย PLAYBOY เมื่อไหร่จะเพิ่มขึน้แบบมีนยัส าคญั 
 
ตอบ: คณุอมร : ยอดขาย PLAYBOY ยงัไมเ่ติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะต้องใช้เวลาการขอใบอนญุาตแต่ละประเทศ อย่างไรก็
ตามปัจจบุนับริษัทฯ ได้รุกตลาดประเทศจีน ซึง่ไมใ่ช่ประเทศที่ได้รับใบอนญุาตได้ง่าย ๆ บางรายใช้เวลาขอใบอนญุาต 2 ปี   
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ตอบ: คณุสเุมธ: บริษัทฯ ตัง้เปา้ยอดขายรวมในปีนีเ้ติบโตประมาณ 20% สว่นยอดขาย OBM ในประเทศไทยปี 2560 – 2561 
ที่ใกล้เคียงกนั มาจาก PLAYBOY และ ONETOUCHTM โดย PLAYBOY ยอดขายสว่นใหญ่มาจากต่างประเทศเป็นหลกั ใน
ประเทศมีสดัสว่นไมม่ากนกั 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 
 
พิธีกรแจ้งว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 เรียบร้อยและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักลา่วได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดย
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
 
ถาม :  คณุศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี : 1. เงินลงทนุท่ีเหลอืจะเพียงพอหรือไม ่เนื่องจากงบกระแสเงินสดปี 2560 ของบริษัทฯ มี
เงินสดเหลือ 221 ล้านบาท แต่ปี 2561 ใช้ลงทนุท าให้ติดลบ 136 ล้านบาท 2. สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2 ล้านบาทคืออะไร 
3. ปี 2562 ถ้าไม่มีก าไรพิเศษ 173 ล้านบาท จะกระทบราคาหุ้นหรือไม่ 4. กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน เงินกู้ ระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินเงินสดรับ และเงินกู้จากสถาบนัการเงินเงินสดจ่าย และเงินกู้ ระยะยาว มีเงินสดรับและเงินสดจ่าย คือ
อะไร และ 5. การตัง้ส ารองทางบญัชีเก่ียวกบัเงินเกษียณอายพุนกังานเพิ่มจาก 300 วนั เป็น 400 วนั จะกระทบงบการเงิน
ในปีนีห้รือไม ่
 
ตอบ: คณุอมร: เปา้หมายผมจะสร้างมลูคา่ของบริษัทฯ ให้ถึง 30,000 ล้านบาทภายใน 5 ปีข้างหน้าโดยการบกุเบิกแบรนด์ 
PLAYBOY ในตลาดโลก ขณะท่ีเจ้าตลาดมีมลูคา่ประมาณ 100,000 ล้านบาท     
 
ตอบ: คณุสเุมธ: เงินลงทนุปี 2561 เกิดจากจ่ายคา่ลขิสทิธ์ิจ านวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 320 ล้านบาท และ
ลงทุนในบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล อีก 25 ล้านบาท เงินลงทุนที่ใช้มาจาก 2 สว่นคือเงินทุนหมุนเวียนจากการ
ด าเนินงานและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ท าให้เงินสดลดลง แตม่ีเงินกู้ เพิ่มขึน้  
 
สว่นสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2 ล้านบาท มาจากในการซือ้กิจการ บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล มีสินทรัพย์ที่จบัต้อง
ไม่ได้  เช่น บริษัทฯ ได้รับเง่ือนไขสว่นลดซือ้กระดาษจากผู้ ถือหุ้นของบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนลเป็นเวลา 1 ปี จึง
บนัทกึเป็นสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในงบการเงินรวม สว่นก าไรพิเศษที่จะไมม่ีในปี 2562 นัน้แตจ่ะไปเป็นก าไรสะสมเพิ่มในสว่น
ของเจ้าของในงบการเงินรวม ท าให้สดัสว่นทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึน้ 
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สดุท้าย การท างบกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย เป็นหลกัมาตรฐานบญัชีที่จ าเป็นต้องแยกกระแสเงินสดเข้าและ
ออก สว่นการตัง้ส ารองเงินพนกังานเกษียณอายไุมไ่ด้สง่ผลกระทบเป็นสาระส าคญั เนื่องจากต้องเป็นพนกังานท่ีมีอายงุาน
มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป และจะเร่ิมบนัทกึในไตรมาส 2/2562 เป็นต้นไป  
 
ถาม : สริุยนต์ จิตราภณัฑ์ : บริษัทฯ ต้องใส่เงินลงทนุในบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเนชัน่แนล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดทุนอีก
หรือไม ่และปัญหาที่เกิดขึน้คืออะไร จะแก้ไขอยา่งไร 
 
ตอบ : คุณอมร : ปัญหาที่พบคือคุณภาพการผลิตและการสญูเสียในกระบวนการผลิต เช่น ขัน้ตอนการตดักระดาษมี
ปัญหามีดไม่คมเพียงพอ คาดว่าภายในไม่ก่ีเดือนจะแก้ไขปัญหาเหลา่นีไ้ด้ ปัจจุบนัได้คนท่ีมีทกัษะด้านนีม้าแล้ว สว่นเร่ือง
การขายไมค่อ่ยเป็นปัญหาเนื่องจากหลงัเข้าซือ้กิจการ บริษัทฯ มียอดสัง่ซือ้แพกเกจจิง้ปีละ 100-200 ล้านบาท  
 
ตอบ: คุณสุเมธ: ตัวเลขบ๊อกเอเชียที่ขาดทุนลดลง ไม่ได้เกิดจากการใส่เงินลงทุน แต่เกิดจากที่คุณอมรใส่ใจเข้าไปดู
รายละเอียดในกระบวนการผลิต ส่วนปี 2562 อนุมัติงบประมาณการลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท เช่น การลงทุนใน
เคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการคดักรองคณุภาพและลดการสญูเสียในกระบวนการผลิต และมีการวางระบบการ
ท างานเพิ่มขึน้ จะสง่ผลมีคา่เสือ่มปีละประมาณ 5 แสนบาท  
 
ถาม: คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์: 1. การประเมินมลูค่าเคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY จะเกิดการด้อยค่าในอนาคตหรือไม ่ 
2. การควบรวมกิจการกับบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ตามหลกัสามารถบันทึกบัญชีเป็นก าไรพิเศษได้หรือไม่
เนื่องจากไมเ่คยเห็นการบนัทกึบญัชีลกัษณะนี ้  
 
ตอบ: คณุสเุมธ: หลงัเข้าซือ้สิทธ์ิลขิสทิธ์ิการขายและท าการตลาด PLAYBOY เกิด Lead time ในกระบวนการตา่ง ๆ ท าให้
ยอดขายที่คาดการณ์ไว้บางสว่นถกูเลือ่นมาเป็นปี 2562 จึงได้ท าประมาณการยอดขาย PLAYBOY และพิจารณาแผนการ
ตลาดที่วางไว้ ซึง่ผู้สอบบญัชีพิจารณาแล้วเห็นวา่ประมาณการยอดขายที่วางไว้น่าจะเป็นไปได้ จึงยงัไม่สญัญาณบง่ชีก้าร
ด้อยคา่หลงัเข้าซือ้สทิธ์ิแบรนด์ PLAYBOY 
  
สว่นประเด็นการบนัทึกก าไรพิเศษจากบ๊อก เอเชีย อินเตอร์เนชัน่แนล อธิบายเป็นภาพง่าย ๆ เราได้มีการตีราคาตลาดของ
สนิทรัพย์ทกุอยา่ง และมลูค่าสินทรัพย์โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรมีราคาตลาดที่สงูมากเมื่อเทียบกบัราคาตามบญัชี ดงันัน้การ
บันทึกบัญชีจึงเดบิต Asset เข้ามาในงบการเงิน 200 ล้านบาท (ด้วยมูลค่าตลาด) เครดิตเงินสดออกไป 25 ล้านบาท 
เทา่กบัผลตา่ง 175 ล้านบาท จะบนัทกึเป็นก าไรพิเศษ  
 
มติที่ประชมุ เห็นด้วย 260,070,791   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9942    
 ไมเ่ห็นด้วย    15,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0058  
  บตัรเสยี                      0   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000   
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561   
 
พิธีกรแจ้งวา่  ตามมาตรา 115 แหง่พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงิน 

ปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และห้ามจา่ยเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ และตามมาตรา 116 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดวา่บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 

ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 

ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนแล้ว ดงันัน้ จึงไมต้่อง

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายเพิม่เติมอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บั (1) แผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อจ ากดั

ตามทีก่ าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินหรือสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการด าเนินงาน      

(4) ปัจจยัที่เก่ียวข้องอื่น ๆ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพจิารณาจา่ยเงินปันผลแตกตา่งไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดย

จะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และ

การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึภาวะเศรษฐกิจ 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงิน

จ านวนทัง้สิน้ 108,872,733 บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 0.36 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธันวาคม 2561 ภายใต้บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 1466(1)/2553 ในอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็น

เงินจ านวนทัง้สิน้ 60,000,000 บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ

ร้อยละ 55 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่

ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 

และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ซึง่จะจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเมื่อได้รับอนมุตัิจาก

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

มติที่ประชมุ เห็นด้วย 260,085,791 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
พิธีกรแจ้งว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับ
เลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทัง้นี ้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ถ้าข้อบงัคบัมิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ก็ให้จบัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
 
ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่งโดยมีกรรมการที่ ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้ 

1. นายสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์  ต าแหน่ง กรรมการ 2. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ ต าแหน่ง กรรมการ 3. นางสาวศิรินนัท์ 

ดารารัตนโรจน์ ต าแหนง่ กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระใน

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ ที่จะต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ได้แก่          

นายสมศักดิ์  ดารารัตนโรจน์ นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ และ นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลงัจากการ

พิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้  3 ท่านดังกล่าวกลบัเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่  

โดยข้อมลูของบคุคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น มีรายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 3 ที่

ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  

มติที่ประชมุ วาระ 5.1 คณุสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ ต าแหนง่  กรรมการ   
 เห็นด้วย  260,085,791 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 วาระ 5.2 คณุสรุพล ดารารัตนโรจน์    ต าแหนง่ กรรมการ 
 เห็นด้วย   260,085,791 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  
 วาระ 5.3 คณุศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์  ต าแหนง่ กรรมการ   
 เห็นด้วย    260,085,791 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไมเ่ห็นด้วย  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  
 
พิธีกรแจ้งวา่ ตามมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดวา่ กรรมการมีสทิธิได้รับ

คา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ 

ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นจะพจิารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะ

ให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ และนอกจากนี ้ กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้

เลีย้งและสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ  

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบของกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน  

 

ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีจากผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2562 เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของ

ค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบีย้ประชุม ตามรายละเอียดดงันี ้(ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 

เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2561) 



 

Page 14 of 19 

 

จากนัน้พิธีกรได้เชิญ คณุสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดค่าตอบแทน โดยคุณสวุิทย์แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ปี 2562 เป็นอตัราเดียวกบัปี 2561  
 

คา่ตอบแทนกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหวา่งเดือนให้ค านวณตามสดัสว่น) 

รายชื่อ อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี อัตราเบีย้ประชุม ประจ าปี 

2562 2561 2562 2561 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 90,000 บาท/ไตรมาส 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครัง้ 25,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการบริษัทฯ 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายชื่อ อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี อัตราเบีย้ประชุม ประจ าปี 

2562 2561 2562 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ไตรมาส 12,000 บาท/ครัง้ 12,000 บาท/ครัง้ 

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

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายชื่อ อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี อัตราเบีย้ประชุม ประจ าปี 

2562 2561 2562 2561 

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 

16,000 บาท/ ไตรมาส 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการสรรหา 

และก าหนดคา่ตอบแทน 

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 ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ภายใต้วงเงินรวมไม่ เกิน 6,000,000 บาท และมอบอ านาจให้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี

ให้แก่กรรมการแตล่ะราย ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   

มติที่ประชมุ   
 เห็นด้วย    260,093,791 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไมเ่ห็นด้วย        0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 งดออกเสยีง   เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
พิธีกร แจ้งว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุได้ก าหนดให้บริษัทฯ จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบ

บญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่ง

ใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนัน้แ ทนผู้ สอบบัญชีรายเดิมได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีได้เมื่อพ้น

ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

ในการนี  ้คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิ จารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทฯ 1.นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5016 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2558) และ/หรือ 2.นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ   ผู้ สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 

3534 และ/หรือ 3.นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3873  
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ทัง้นี ้การพิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกจากผู้สอบบญัชีซึง่ได้

เสนอราคาคา่สอบบญัชีและขอบเขตการด าเนินงานมายงับริษัทฯ โดยค านงึถึงคณุสมบตัิและประสบการณ์การท างานของ

ผู้ สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส   เอบีเอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเช่ียวชาญในการ

สอบบญัชี และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้

เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับบคุคล

ดงักลา่ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอช่ือแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีนี ้เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีปีที่ 5 

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

เอบีเอเอส จ ากดั แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ แทน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

และบริษัทยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท  

จากนัน้พิธีกรได้เชิญ คณุสวุิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดอตัราค่าตอบแทน โดยคณุสวุิทย์แจ้งวา่ ค่าสอบบญัชีปี 2562 จ านวน
เงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 2,300,000 บาท เนื่องจากมีเพียงการสอบบญัชี บริษัท ไทยนิปปอน 
รับเบอร์อินดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ แต่เนื่องจากเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป 
อินเตอร์เนชัน่แนล จึงมีค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยเป็นเงิน 700,000 บาท และค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมอีก 120,000 บาท 
รวมเป็น 3,120,000 บาท ดังนัน้คณะกรรมการจึงมีความเห็นเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี  
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะบญัชี
สิน้สดุปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท  

ถาม: คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์: สรุปวา่ค่าสอบบญัชีเฉพาะของบริษัทฯ คือ 2,300,000 ล้านบาทเท่าเดิม และบริษัทย่อย

อีก 700,000 บาท และการสอบบญัชีในปีนีค้าดวา่จะมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง 

ตอบ: คุณสุเมธ: ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชี 2,300,000 บาท ส่วนวงเงินค่าสอบบัญชีปี 2562 ที่แจ้งว่าไม่เกิน 

3,000,000 บาท แบ่งเป็น 2 สว่น ส่วนของบริษัทฯ 2,500,000 บาท สาเหตุที่เพิ่มขึน้เนื่องจากมีค่าตรวจสอบงบการเงิน

รวมที่เพิ่มเติมขึน้มา และค่าสอบบญัชีบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล 500,000 บาท ซึ่งได้เจรจาตอ่รองลดลง

มาจากปีก่อนรวมจ านวน 700,000 บาท  

สว่นคา่บริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีคือ คา่สงัเกตกุารณ์ท าลายสนิค้าคงเหลอืซึง่แตล่ะครัง้เป็นเงินหลกัหมื่นบาท 
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มติที่ประชมุ เห็นด้วย  260,093,792 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
 ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
พิธีกร แจ้งวา่ เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนญุาตใช้โอกาสนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
 
ถาม :  คุณมานะ กรรณเลขา : 1. ผู้บริหารเคยบอกว่าจะมีสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน สามารถบอกได้หรือไม่และ       

2.อยากให้บริษัทฯ ไปร่วมงาน Opportunity Day เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบข้อมลู    
 
ตอบ : คุณอมร: ส าหรับสินค้าใหม่จะเป็นถุงยางอนามัยจากน า้ยางธรรมชาติรุ่นใหม่ที่มีความบางที่สดุ คาดว่าจะออก

ตลาดเร็ว ๆ นี ้ซึง่ในโลกนีย้งัไมม่ีใครผลติได้ และถงุยางอนามยัที่ผลติจากน า้ยางสงัเคราะห์ คาดวา่จะวางตลาดได้
ในปีนี ้ 

 
ถาม : คณุเกรียงกมล ธีระศกัดิ์โสภณ: งานประมลูไตรมาส 1/2562 เป็นอยา่งไร  
 
ตอบ : คณุอมร : บริษัทฯ จะลดสดัสว่นรายได้จากงานประมลู คงไว้เฉพาะการผลิตงานประมลูให้แก่กลุม่วอชิงตนัเท่านัน้ 

และไมเ่ข้าประมลูงานใหมม่ากนกั สว่นแนวโน้มไตรมาส 1/2562 ยงัไมส่ามารถเปิดเผยได้  
 
ถาม : คณุสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ : สนิค้า PLAYBOY ในตลาดโลกเป็นอยา่งไร และแบรนด์ ONETOUCHTM ในตลาดไทยเป็น

อยา่งไร มีความได้เปรียบขนาดไหน 
 
ตอบ : คุณอมร: ส าหรับยอดขาย ONETOUCHTM ก็เดินไปตามเป้าหมาย สิน้ปีที่ผ่านมามีส่วนแบ่งตลาดเข้าใกล้ 30%  

ปี 2562 น่าจะเพิ่มเป็น 30%เศษ และเพิ่มเป็น 35% ในปี 2563 โดยปี 2561 ได้ส่งสินค้าจ าหน่ายในเมียนมาร์ 
กมัพชูา สปป.ลาว สว่นในประเทศเวียดนามก าลงัแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่าย โดยแบรนด์ ONETOUCHTM จะขายใน
ทวีปเอเชีย อนาคตจะขยายตลาดอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ สว่นแบรนด์ PLAYBOY ถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ ท้าชิงใน
ตลาดโลก โดยมัน่ใจด้านคณุภาพการผลิตไม่เป็นรองใคร ซึง่ในปีนี ้TNR จะเป็นโรงงานเดียวในโลกที่สามารถผลิต
ถงุยางอนามยัจากน า้ยางธรรมชาติที่มีความบางที่สดุในโลก ซึง่อาจจะท าให้บริษัทชนะแชมป์ได้ 

 
ถาม: คณุสทิธิโชค บญุวณิชย์: สินค้าของบริษัทฯ จะมีเทคโนโลยีอะไรท่ีสร้างความแตกต่างจากคู่แขง่และ2.จะสามารถตัง้

เคร่ืองจ าหนา่ยถงุยางอตัโนมตัิในโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาท้องก่อนวยัอนัควรได้หรือไม ่ 
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ตอบ : คณุอมร : ปัจจุบนัคู่ค้าในประเทศจีนได้พฒันาเคร่ืองจ าหน่ายถงุยางอนามยัแบบอตัโนมตัิตัง้ไว้ภายในโรงแรมทัว่
ประเทศจีน สามารถสแกนจ่ายเงินด้วย QR Code เช่ือว่าจะประสบความส าเร็จเพราะมั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มี
คณุภาพ  

 
ตอบ : คณุมีชยั : ในฐานะที่แจกถงุยางอนามยัมา 48 ปี เห็นการตอ่ต้านการแนะน าหรือมีเคร่ืองจ าหน่ายถงุยางอนามยัใน

โรงเรียนมาตลอด แต่อยากให้เกิดการรณรงค์ปลกูฝังความคิดและทศันคติให้เห็นความส าคญัของการใช้ถงุยาง
อนามยั แทนการตัง้เคร่ืองจ าหนา่ยไว้ในโรงเรียน  

 
ถาม : คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ : ถงุยางอนามยัที่บางที่สดุในโลกปัจจบุนัก่ีมิลลเิมตร 
 
ตอบ: คณุอมร : ปัจจุบนัถ้าเป็นถงุยางจากน า้ยางธรรมชาติคือ 0.03 มิลลิเมตร มี 2 รายคือ TNR และแบรนด์จากญ่ีปุ่ นที่

ผลติได้ สว่นที่บางลงอีกคือ 0.02 ปัจจบุนับริษัทฯ ก าลงัพฒันาอยู ่ซึ่งในอนาคตอาจจะท าให้บริษัทฯ เป็นเบอร์หนึ่ง
ของโลก  

 
ถาม : คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์: มีการจดเคร่ืองหมายการค้าในไทยและตา่งประเทศไทยหรือไม่ 
 
ตอบ : คณุอมร : ONETOUCHTM จดเคร่ืองหมายการค้าในไทยแล้ว สว่น PLAYBOY ทางเจ้าของไลเซนส์ได้จดลิขสิทธ์ิทัว่

โลก 188 ประเทศ และบริษัทฯ สามารถขออนุมตัิใช้แบรนด์ท ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้ เช่น ใช้โลโก้บนเสือ้ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้เสนอ PLAYBOY INTERNATIONAL ให้กลบัมาจดังาน PLAYBOY Miss Universal อีกครัง้
เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ 

  
ถาม : คณุปวริส สรุกิตติด ารง : ONETOUCHTM และ PLAYBOY อตัราการท าก าไรแบรนด์ไหนสงูกวา่   
 
ตอบ : คณุอมร : PLAYBOY มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกวา่ แตร่ายได้ที่เข้ามาบางสว่นก็จะกลบัไปสูก่ารท ากิจกรรมตลาดให้แก่

คูค้่าแต่ละประเทศ ปัจจบุนั PLABOY เราจ าหน่ายสินค้าแล้วกวา่ 40 ประเทศ และก าลงัเจรจาอีกกวา่ 30 ประเทศ 
ถ้าได้รับอนญุาตก็สามารถเร่ิมขายสนิค้าได้  

 
ถาม: คณุปวริส สรุกิตติด ารง : ถ้าลงทนุท าการตลาดแบรนด์ PLAYBOY สดุท้ายประโยชน์จะไปตกกบั PLAYBOY ซึง่เป็น

เจ้าของแบรนด์หรือไม ่ดงันัน้ผู้บริหารมองวา่ควรจะโฟกสัที่แบรนด์ ONETOUCHTM หรือ PLAYBOY  
 
ตอบ : คณุอมร : มัน่ใจว่าการที่บริษัทฯ จะถูกยกเลิกลิขสิทธ์ิการขายและท าการตลาดแบรนด์ PLAYBOY เป็นไปได้น้อย 

เพราะถ้าเปลีย่นผู้ได้รับสทิธ์ิเป็นรายอ่ืน ก็ต้องขออนญุาตกบัแตล่ะประเทศใหม ่ 
 
ถาม : คณุปวริส สรุกิตติด ารง : ในตลาดตา่งประเทศบริษัทฯ จะน าสนิค้าเข้าไปจ าหนา่ยทัง้ 2 แบรนด์หรือไม ่
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ตอบ : คณุอมร : บริษัทฯ วางต าแหนง่ทัง้ 2 แบรนด์แตกตา่งกนั ONETOUCHTM เป็นสนิค้าคณุภาพดีราคาจบัต้องได้ นา่ใช้ 
สว่น PLAYBOY เป็นแบรนด์พรีเมียมระดบัเดียวกบัแบรนด์อนัดบัหนึง่ของโลก 

 
ถาม : คณุปวริส สรุกิตติด ารง: แบรนด์ซากามิเป็นของ OKAMOTO หรือไม ่และทราบวา่ญ่ีปุ่ นผลติรุ่นความบาง 001 ได้  
ตอบ : คณุอมร : เป็นคนละบริษัทฯ สว่นรุ่น 001 เป็นรุ่นท่ีผลติจากน า้ยางสงัเคราะห์ (โพลยีรีูเทน) ความนุม่จะแตกตา่งจาก

ถงุยางอนามยัจากน า้ยางธรรมชาติที่มีความนุม่นวลกวา่  
 
ถาม : คณุสถาพร โคธีรานรัุกษ์ : ธุรกิจจะถกูดิสรัปชัน่หรือไมจ่ากเทรนด์คมุก าเนิดใหม่ ๆ ท่ีมาแทนถงุยางอนามยัหรือไม่ 
 
ตอบ : คณุมีชยั : ผู้ชายมีทางเลอืกการคมุก าเนิดไมม่าก คือใสถ่งุยางอนามยัและท าหมนั สว่นวิธีอื่น ๆ อยูร่ะหวา่งการวิจยั 

เทียบกบัผู้หญิงที่มีทางเลอืกมากกวา่  
 
 
หมายเหต ุปิดการประชมุ เวลาประมาณ 11.37 น. 
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