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คาํถามจากผู้ถอืหุน้ในงานประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 (AGM 2020) 

ตามทีบรษัิทฯ ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 (AGM 2020) ในวนัที 2 กรกฎาคม 2563 แลว้นนั  

บรษัิทฯ ขอความกรุณาผูถื้อหุน้ทีมีขอ้ซกัถาม ใหเ้ขียนคาํถามใส่กระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน สาํหรบัคาํถามที

ไม่ไดต้อบในหอ้งประชุมจะแสดงคาํตอบบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพือเป็นมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ 

COVID-19 ทงันี บริษัทฯ ไดร้วบรวมคาํถามของผูถื้อหุน้ทียงัไม่ไดต้อบในวนัประชมุฯ มาตอบบนเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ดงันี 

ผู้ถาม : คุณอาชว ์ฟูศรีบุญ 

1. ในปี 2562 TNR ในตลาดไทย มี Market share ในกลุ่มสินคา้ถุงยางอนามยั คดิเป็นสดัส่วนเท่าไหร่ ก ี%  

TNR:  บรษิัทฯ มีส่วนแบง่ทางการตลาดในประเทศไทยดงันี  ONETOUCHTM  = 27.9 % , PLAYBOY = 3.3 %   

(อา้งอิงรายงานของ Nielsen)      

2. ในปี 2562 มีแนวทางอยา่งไร (กวา้งๆก็ได)้ ทีจะครอบครอง Market share ในสดัส่วนทีมากขนึ 

TNR:  บรษิัทฯ เนน้สรา้ง Brand awareness สาํหรบัผลติภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์TNR ทงั ONETOUCHTM และ 

Playboy อีกทงั ยงัวางกลยทุธโ์ดยการสรา้งความแตกต่างของสนิคา้ และ เพิมความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์

3. ในปี 2562 ยอดขายถงุยางอนามยั ในประเทศไทยแบง่เป็นสดัสว่น  

Online คดิเป็นก ี% และจาํนวนเท่าไหร ่ 

Offline คดิเป็นก ี% และจาํนวนเท่าไหร ่ 

TNR:  ยอดขายถงุยางอนามยัในตลาด Online คดิเป็น 10% และ Offline คดิเป็น 90% 

ในอนาคตบริษัทฯ มีเป้าหมาย ทีจะกาํหนดสดัส่วนยอด Online, Offline เท่าไร  

TNR:  บรษิัทฯ ตงัเปา้ยอดขายในอนาคต Online อยู่ที 15-20% 

 

คุณชายชาญ มติภกัด ี 

1.   รบกวนอธิบายการขาดทุนของ BAGI ปี 2562 

   TNR:  การขาดทนุของ BAGI สาเหตุจาก บริษัทมีการเปลยีนแผนการตลาด และปรบัปรุงคณุภาพ เพือรบังาน 

             พรีเมียมในอนาคต (สามารถดรูายงานการประชมุ AGM ประกอบ) 

2.   ทาํอะไรกบั ONETOUCHTM และเจลหล่อลนืบา้ง  

   TNR:  บริษัทฯ เนน้สรา้ง Brand awareness เพือใหผู้บ้ริโภครูจ้กัแบรนด ์ONETOUCHTM มากขนึ 
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คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล 

1.   แผนการใชเ้ครืองจกัรอตัโนมตัเิขา้มาใชง้าน ดาํเนินไปถงึขนัตอนใดแลว้  

         TNR:  บริษัทฯ ไดเ้ริมมีการนาํเครืองจกัรอตัโนมัติเขา้มาใชง้านในช่วง 1-2 ปีทีผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ใน

กระบวนการปรบัเปลียนเครืองจกัรใหส้ามารถใชง้านใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสดุ เพือใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ

ลดตน้ทนุของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

2.   จากการรายงานของผูส้อบบญัชี หนา้ 89 ระบวุ่า สดัส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้ และค่าสิทธิภายใตยี้หอ้ Playboy    

คาดว่าจะไดร้บัคืน อาจตาํกว่ามลูค่าสทุธิของ Playboy ซงึมีผลการคดิดอ้ยคา่ฯ เพราะอะไร ขอความชดัเจนดว้ย 

TNR:   แต่เดิมบริษัทฯ มีการตังเป้ารายได ้Playboy มาจาก 2 ทางหลัก คือ การขายสินค้า และ รายไดค้่าสิทธิ                         

ในงบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีการปรบัแผนการขายและ

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั และทิศทางทีบรษัิทฯ จะไปในอนาคต 

   บริษัทฯ จึงมีการปรับสัดส่วนรายไดจ้ากทัง 2 ช่องทางหลักใหม่ ทาํใหท้างผู้สอบบัญชีมองว่าการเปลียน

สดัส่วน อาจมผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อการคาํนวณกระแสเงินสดคิดลด เพือสรุปผลวา่ เครืองหมาย

การคา้ Playboy ของบริษัทฯ เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากผลการตรวจสอบไม่มีการด้อยค่า

เกดิขนึ 

 

งบกาํไรขาดทุนปี 62  

งบฯ รวม - หนีคา้ง (หนา้ 121)   3-6   เดือน 52.4 ลา้นบาท 

                                 6-12 เดือน 36.8 ลา้นบาท 

      >12 เดือน   3.7 ลา้นบาท 

                รวม 92.9 ลา้นบาท (13.6% ของ 682.3 ลา้นบาท) 

               - ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู                  1.9 ลา้นบาท  

   3.  มีนโยบายตงัค่าเผือฯ อยา่งไร ตงันอ้ยไปหรือไม่  

TNR:  ในปี 2562 บรษัิทฯ มีนโยบายการตงัค่าเผอืหนสีงสยัจะสญูสาํหรบัยอดคงคา้งเกินกวา่ 12 เดือนในอตัรา  50%  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการสอบทานลูกหนีเป็นรายตัว ซึงไม่ปรากฏว่า มีลูกหนีรายใดควรตงัค่าเผือหนี    

สงสยัจะสญู เพมิเตมิจากนโยบายบรษัิทฯ ณ เวลาดงักลา่ว 

   4.  มีแนวทางปฎิบติัอยา่งไร เพือลดยอดคา้งฯ มากกว่า 6 เดือน        

TNR:  สาํหรับลูกหนีทีค้างชําระนานเกินกว่า 6 เดือน บริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามทวงถามเป็นระยะ           

อย่างไรกต็าม ลกูหนีสว่นใหญ่ เป็นลกูหนีทีทาํธุรกิจกบับริษัทฯ มาเป็นเวลานาน และไม่เคยมีประวตัิหนีเสีย 
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5.  ค่าใชจ่้ายในการขาย (หนา้ 95) ปี 62 = 155.1 ลา้นบาท  ปี 61 = 107.3 ลา้นบาท เพมิขนึเพราะอะไร มีคา่ใชจ่้าย        

อะไรบา้ง 

TNR:  ในปี 2562 บรษัิทฯ มีคา่ทีปรกึษาการตลาด คา่สนบัสนนุการขายและการตลาด เพิมมากขนึ เพือช่วยสนบัสนุน

ใหเ้กิดรายไดที้เตบิโตของงาน Playboy และ ONETOUCHTM 

6.   จากหมายเหต ุ28 (หนา้ 148) ค่าใชจ่้ายขาย และ บรหิาร, ตน้ทุนขาย ควรมีรายละเอียดแสดงใหต้รงกบัในงบกาํไร

ขาดทนุหนา้ 121  

TNR:  บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลในส่วนของค่าใชจ่้ายตามลักษณะงาน (หมายเหตุ 28) คิดเป็นสดัส่วน 89% ของยอด

คา่ใชจ้่ายรวม (ตน้ทนุขาย, คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร) ซงึเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และเป็นการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเป็นสาระสาํคญัตอ่ผูถื้อหุน้แลว้ 

7.   เงนิกูยื้มระยะสนั 238 ลา้นบาท (หนา้ 94) นาํมาใชด้า้นใดบา้ง 

         TNR:  บรษิัทฯ นาํเงินกูร้ะยะสนัมาเป็นทนุหมนุเวียนของกิจการ  


