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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มชีื่อภาษาองักฤษคอื Masterkool International Public 
Company Limited ด าเนินธุรกจิหลกัโดยการจดัหาและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ท าความเย็น ได้แก่ พดัลมไอเย็น พดัลมไอน ้า และพดัลม
อุตสาหกรรม ภายใตต้ราสนิคา้ “MASTERKOOL” และ “CoolTop” รวมถงึใหบ้รกิารเช่าใชผ้ลติภณัฑ์ดงักล่าวส าหรบัการจดักจิกรรมกลางแจง้ 
และใหบ้รกิารออกแบบตดิตัง้ระบบระบายความรอ้นภายในอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ รวมถงึใหบ้รกิารรบัประกนั บ ารุงรกัษาภายหลงัการ
ขายหรอืตดิตัง้ บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่เมือ่วนัที่ 23 กนัยายน 2558 ดว้ยรหสัหลกัทรพัย ์KOOL 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 1 แห่ง คอื บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั (“บรษิทัย่อย” หรอื “Ingreen”) ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วน
การถอืหุน้ใน Ingreen รอ้ยละ 99.98 ด าเนินธุรกจิเป็นผูจ้ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบโอโซน ซึ่งสามารถประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น ใช้
กบัระบบท าความเยน็ภายในอาคาร ใชก้บัระบบซกัผ้า เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ ประหยดัพลงังาน และลดการใชส้ารเคม ีและใชก้บัระบบ
น ้าประปาเพือ่ช่วยลดสารประกอบอนิทรยีใ์นน ้าทีเ่ป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิสารก่อมะเรง็ดว้ย 

บรษิัทฯ เป็นรายแรกที่นับได้ว่าเป็นผู้รเิริม่อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ท าความเย็นโดยใช้เทคโนโลยกีารระเหยตวัของน ้า
น าเสนอต่อผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัสโลแกนทีว่่า “มาสเตอรค์ลูผูน้ าตวัจริง ความเยน็ยคุใหม่”  

 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการด าเนินธรุกิจ 

• วิสยัทศัน์ 
 เราคอื ผูน้ านวตักรรมดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร แกป้ญัหาอากาศรอ้น ประหยดัพลงังาน อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ตอบสนองทุก

ความตอ้งการของลกูคา้ สู่มาตรฐานสากล เพือ่ความเป็นอยู่ทีด่ขีองครอบครวัมาสเตอรค์ลูทุกคน 

• พนัธกิจ 
มาสเตอรค์ลู องคก์รนวตักรรม สรา้งสรรคค์ุณภาพ เพือ่ความสุขของครอบครวัมาสเตอรค์ลู 

• เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการสรา้ง Brand Masterkool ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั จดจ า และเป็น Top of mind brand ในความเป็นผูน้ าดา้น
พดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ โดยมสี่วนแบ่งการตลาดสงูทีสุ่ดในประเทศไทย  

• กลยทุธ์ในการด าเนินธรุกิจ 
(1) บรษิทัฯ เน้นการขยายกลุ่มตลาดหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มคา้ปลกีรายย่อย กลุ่มลกูคา้รายองคก์ร และการส่งออก 
(2) บรษิทัฯ เน้นการปรบัปรุงพฒันากระบวนการท างานเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล โดยวางแผนพฒันาใน

หลายรูปแบบ อาทเิช่น การขยายการใชง้านผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึ้นและลกึลงสู่การปฏบิตัิงานหน้า
พืน้ที ่ไดแ้ก่ ระบบบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ (WMS)  

(3) บรษิทัฯ เน้นแนวทางการสรา้งความสุข ควบคู่ไปกบัการพฒันาความรู้ เพื่อตอกย ้าคุณค่าร่วม (Shared Values) ใน
ความเป็น “พีน้่องมอือาชพี” ที่พนักงานมคีวามสุข มคีวามผูกพนัต่อองค์กร และมคีวามเชี่ยวชาญในงานของตนเอง 
โดยอาศยักจิกรรม และการลงมอืปฏบิตั ิเพือ่ใหพ้นกังานเป็นตวัแทนทีด่ขีองแบรนด ์“ผูน้ าตวัจรงิ ความเยน็ยุคใหม่” 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ปี 2545 - ปี 2553 

 

 

 

 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (“บรษิทัฯ”) เริม่จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่3 มถุินายน 2545 โดย
นายนพชยั วรีะมาน และกลุ่มเพื่อน ด้วยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 200,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายพดัลมไอน ้า 
โดยบริษัทฯ เป็นรายแรกที่มกีารวิจยัและพฒันาพดัลมไอน ้า เพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอากาศร้อนใน
สถานทีท่ีไ่มส่ามารถตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศได้ 

บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 4 ครัง้จาก 2,000,000 บาท เป็น 44,400,000 บาทในปี 2552 แบ่งเป็น
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หุน้สามญัจ านวน 4,440,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิ เพือ่รองรบัการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิทัฯ โดยทีก่ารเพิม่ทุนครัง้ที ่4 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขาย
และจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนบางส่วนจ านวน 440,000 หุ้น ให้กบับรษิัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จ ากดั (“K-
SME”) ทีร่าคาหุน้ละ 20 บาท (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 

ในปี 2551 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั PM Award ประจ าปี 2551 (Prime Minister’s Export Award 2008) 
ประเภทใชต้ราสนิคา้ตวัเอง (Thai-Owned Brand)   

ในปี 2552 บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 3 รายร่วมลงนามในสญัญาร่วมลงทุนและสญัญาระหว่างผู้
ถือหุ้นกบั K-SME นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้เริม่ทดลองน าเขา้พดัลมไอเย็นซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ใหม่มา
จ าหน่ายภายในประเทศ 

ปี 2554 บรษิทัฯ ร่วมก่อตัง้บรษิทั อนิโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั (“Ingreen”) กบับุคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั   ดว้ยทุน
จดทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัฯ 
ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 เพือ่ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑโ์อโซน 

ปี 2556 

 

บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้ที ่5 จาก 44,400,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,440,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 7,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน
บางส่วนทีร่าคาตามมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

บรษิทัฯ ซื้อหุน้ Ingreen เพิม่จากผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนัจ านวน 5,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ทีร่าคาตามมลูค่าทางบญัชขีอง Ingreen ณ ขณะนัน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มสีดัส่วน
การถอืหุน้ใน Ingreen รอ้ยละ 99.98 และท าให ้Ingreen มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ปี 2557 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหด้ าเนินการดงันี้ 
1) แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 
2) เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.25 บาท 
3) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 280,000,000 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็น 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 480,000,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงันี้ 

• หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  80,000,000 หุน้ จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

• หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 120,000,000 หุน้ จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  
4) บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ครัง้ที ่6 จาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 

280,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็น 90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 360,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ทีร่าคาตามมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ปี 2558 เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2558  บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai)  และ เสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ด้วยรหัส
หลกัทรพัย ์KOOL   

ปี 2559 บรษิทัฯ เปิดตวัสนิคา้นวตักรรมพดัลมไอเยน็แบบดงึลมเขา้รอบทศิทาง รุ่น Koolbot ซึ่งสรา้งความเยน็
ไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ 

ปี 2560 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2560 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2560 มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั อนิโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั (บรษิทัย่อย) จากทุนจดทะเบยีนเดมิ  1,000,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบยีน 30,000,000 ลา้นบาท ปจัจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธรุกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิโดยไมม่คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกจิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
  

บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ทุนจดทะเบยีน 120.00 ลา้นบาท  
ทุนช าระแลว้   120.00 ลา้นบาท 

บริษทั อินโนว ์กรีน โซลชูัน่ จ ากดั 

ทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้    1.00 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 99.98 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

ประเภทรายได ้
2557 2558 2559 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอเยน็ 
(Evaporative Fan) 

339.19 73.2 475.24 79.94 699.03 78.58 

รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอน ้า 
(Misting Fan) 

56.78 12.3 23.31 3.92 34.46 3.87 

รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมอุตสาหกรรม &พดัลมระบายอากาศ 
(Industrial and Ventilation Fan) 

32.25 7.0 29.21 4.91 21.89 2.46 

รายไดจ้ากการขายอะไหล่และผลติภณัฑเ์กีย่วกบัโอโซน 
(Spare Parts and Ozone Products) 

7.98 1.7 12.97 2.18 97.87 11.00 

รวมรายได้จากการขาย 436.21 94.1 560.72 94.32 853.25 95.91 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1/ 22.44 4.8 30.30 5.10 28.26 3.18 

รวมรายได้ขายและบริการ 458.65 99.0 591.02 99.42 881.50 99.09 
รายไดอ้ื่น 2/ 4.84 1.0 3.46 0.58 8.08 0.91 

รวมรายได้ 463.49 100.0 594.46 100.0 889.59 100.00 
1/ รายไดจ้ากการบรกิาร เช่น ใหบ้รกิารเช่าพดัลม ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาและรบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้  
2/ รายไดอ้ื่น เช่น เงนิอุดหนุนจากรฐับาล ดอกเบี้ยรบั ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น และก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายทรพัย์สนิ 

เป็นตน้ 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
A) ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัการลดความรอ้นและระบายอากาศ เช่น พดัลมไอน ้า (Misting Fan) พดัลมไอเยน็ (Evaporative Fan) พดัลม

อุตสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ (Industrial and Ventilation Fan) เป็นต้น นอกจากการจ าหน่ายแลว้ บรษิทัฯ บรกิารใหเ้ช่าผลติภณัฑ์
ดงักล่าว รบัปรกึษาและตดิตัง้ระบบเพือ่แกไ้ขปญัหาอากาศรอ้นแบบครบวงจร โดยเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการและงบประมาณ
ของลกูคา้ บรษิทัฯ มทีมีวศิวกรทีเ่ชีย่วชาญเป็นผูอ้อกแบบและตดิตัง้ระบบระบายความรอ้น  

B) ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วกบัระบบโอโซน เช่น ระบบโอโซนส าหรบัเครื่องปรบัอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่ ระบบโอโซนส าหรบัระบบ
ซกัผ้า ระบบโอโซนส าหรบัน ้าประปา เครื่องล้างผกัโอโซน และเครื่องก าจดักลิน่รองเท้าด้วยโอโซน เป็นต้น โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่ม
ผลติภณัฑม์ดีงันี้ 

A.1) ผลิตภณัฑป์ระเภทลดความร้อนและระบายอากาศ 

A.1.1) กลุ่มพดัลมไอน ้า (Misting Fan) 

พดัลมไอน ้าเป็นระบบท าความเยน็ประกอบดว้ยพดัลมและเครื่องสร้างละอองน ้า โดยใช้เทคโนโลยหีลกัการระเหยแบบ
ฉบัพลนัของละอองน ้าทีจ่บัตวักบัความรอ้นภายในอากาศ ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมใินพื้นทีไ่ดป้ระมาณ 5 - 15 องศาเซลเซยีส และยงัช่วยลด
ความร้อนในสายการผลิตชิ้นงาน เครื่องจกัร ลดไฟฟ้าสถิตให้ได้ตามมาตรฐานกระบวนการผลติ ลดฝุ่น กลิ่น ควนั ให้ความสดชื่นแบบ
ธรรมชาต ิเหมาะส าหรบัพืน้ทีบ่รเิวณกลางแจง้ พืน้ทีเ่ปิดโล่งหรอือาคารทีม่อีากาศหมุนเวยีนตลอดเวลา ซึ่งผลติภณัฑ์พดัลมไอน ้าจดัจ าหน่าย
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “MASTERKOOL” โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดงันี้ 

A.1.1 (1) พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสงู (High Pressure) 
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 พดัลมไอน ้าแบบแรงดนัสงู (High Pressure System) 

พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสูงประกอบดว้ยป ัม๊น ้าแรงดนัสูง พดัลมและหวัพ่นละอองน ้าขนาดเลก็ โดยบรษิทัฯ มผีลติภณัฑ์
พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสงูจ าหน่ายทัง้หมด 4 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้งขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว 26 นิ้วและ 30 นิ้ว โดยทีพ่ดัลมจะมหีวัพ่น
ละอองน ้าขนาดเลก็ในการสรา้งละอองหมอกทีม่คีวามละเอยีดถงึ 5 ไมครอน ซึ่งช่วยดูดซบัความรอ้นจากอากาศไดด้ ีโดยผลติภณัฑ์พดัลมไอ
น ้าระบบแรงดนัสงูมจี าหน่ายทัง้แบบตัง้ แบบแขวน แบบเคลือ่นที ่และงานระบบ เหมาะส าหรบัพืน้ทีบ่ริเวณกลางแจง้ พื้นทีเ่ปิดโล่งหรอือาคาร
ทีม่อีากาศหมนุเวยีนตลอดเวลา โดยผลติภณัฑพ์ดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสงู บรษิทัฯ จะเป็นผูผ้ลติเองจากโรงงานทีพ่นัสนิคม โดยประกอบขึน้
จากชิน้ส่วนทีน่ าเขา้จากต่างประเทศบางส่วน และชิน้ส่วนทีจ่ดัหาจากในประเทศบางส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.1.1 (2) พดัลมไอน ้าระบบจานหมนุความเรว็สงู (Centrifugal Force) 

พดัลมไอน ้าระบบจานหมนุความเรว็สงูใชแ้รงเหวีย่งหนีจุดศนูยก์ลางสรา้งละอองน ้า
ขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถปรบัขนาดละอองน ้า และตัง้เวลาพ่นละอองน ้าได ้โดยผลติภณัฑ์
พดัลมไอน ้าระบบแรงเหวีย่งหนีศูนย์กลางมจี าหน่ายทัง้แบบตัง้ แบบแขวน และแบบเคลื่อนที ่โดยพดั
ลมมขีนาดหน้ากวา้ง 24 และ 26 นิ้ว โดยพดัลมไอน ้าระบบจานหมุนความเรว็สูงของบรษิทัฯ ไดร้บัอนุ
สทิธบิตัรหมายเลข 5664 ส าหรบัพดัลมท าละอองน ้าดว้ยแรงเหวีย่งหนีศูนย์กลางความเรว็สูง จากกรม
ทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์
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แผน่แลกเปลีย่นความรอ้น 
(Cooling Pad) 

A.1.2) กลุ่มพดัลมไอเยน็ (Evaportive Air Cooler) 

บริษัทฯ เริ่มมกีารน าพดัลมไอเย็นเขา้มาทดลองขายในช่วงประมาณปี 2552 โดยกลุ่มพดัลมไอเย็นเป็นผลิตภณัฑ์
นวตักรรมใหม่ในการสร้างลมเย็นโดยไม่ท าให้เกิดละอองน ้าและไม่เปียก และยงัประหยดัพลงังานกว่าการใช้เครื่องปรบัอากาศสูงสุดถึง
ประมาณรอ้ยละ 40 ถึงรอ้ยละ 60  ผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็เป็นเทคโนโลยใีหม่ซึ่งใช้หลกัการระเหยของน ้าทีผ่่านแผ่นแลกเปลีย่นความรอ้น 
(Cooling Pad) เพือ่ลดความรอ้น โดยใชน้ ้าหมนุเวยีนแลกเปลีย่นความรอ้นกบัอากาศแลว้ถ่ายเทเป็นความเยน็  ทัง้นี้ พดัลมไอเยน็สามารถลด
อุณหภมูขิองอากาศภายนอกไดป้ระมาณ 4 - 15 องศาเซลเซยีส เพิม่การระบายหมนุเวยีนอากาศภายในอาคารท าใหอ้ากาศบรสิุทธิ ์ออกแบบ
โดยผสมผสานกบัระบบปรบัอากาศทัว่ไป นอกจากผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็มปีระสทิธภิาพในการท าความเยน็สูง และประหยดัพลงังานไฟฟ้า
แลว้ ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ ยงัมรีะบบฆา่เชือ้โรคในน ้าดว้ยระบบโอโซนซึง่จะใหอ้ากาศทีส่ดชืน่ปราศจากเชือ้โรค 

ปจัจุบนัพดัลมไอเย็นของบรษิทัฯ มจี าหน่ายทัง้แบบเคลื่อนที่ แบบแขวน 
และแบบ Wall Type ซึ่งเป็นนวตักรรมล่าสุดที่ออกจ าหน่ายเปิดตวัครัง้แรกเมื่อเดอืน
กุมภาพนัธ ์2560 เหมาะส าหรบัใชใ้นบา้น รา้นคา้ พืน้ทีก่ลางแจง้ และงานระบบเหมาะส าหรบั
โรงงาน คลงัสนิคา้ อาคารขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเครื่องปรบัอากาศทีใ่ชพ้ลงังานมาก 
โดยจดัจ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “MASTERKOOL” ซึ่งบรษิัทฯ เป็นผู้ออกแบบ
ผลติภณัฑเ์องในบางรุ่น และจา้งผูร้บัจา้งผลติในประเทศจนีผลติเป็นสนิคา้ส าเรจ็รูปและน าเขา้
มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยทีรุ่่นทีบ่รษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบเอง บริษทัฯ 
ได้ยื่นขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ส าหรบัพดัลมไอเยน็แลว้กบักรมทรพัย์สนิทาง
ปญัญา กระทรวงพาณชิย ์

ปจัจุบนับรษิัทฯ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์พดัลมไอเย็นด้วยกนัทัง้หมด 3 
ชนิดรวมทัง้สิ้นประมาณ 16 รุ่น ได้แก่ พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ MASTERKOOL I-
Kool(“MIK”) พดัลมไอเยน็ชนิดแขวนขนาดเลก็ MASTERKOOL U-Kool 03 และเครื่องสรา้ง
ลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) ที่เหมาะส าหรบั
โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารคลงัสินค้าสินค้าขนาดใหญ่ ในขณะที่พัดลมไอเย็นชนิด
เคลือ่นทีเ่หมาะส าหรบัลกูคา้รายย่อยใชอุ้ปโภคในครวัเรอืน รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVAP30 (XZ10-30S) EVAP18 (JH18AP-10D8-1) EVAP06 (JH08LM-13S3) U-KOOL 03  WALL TYPE (XZ13 – 060C)  

 MIK 70EX MIK 55EX MIK 35EX MIK 25EXN MIK 20EX   
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พดัลมอุตสาหกรรม 
แบบแขวนและแบบตัง้พืน้ 

    
 

 

 Propeller Fan Axial Fan Centrifugal Fan Roof Fan 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.3) กลุ่มพดัลมอตุสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ (Industrial Fan and Ventilation Fan) 

A.1.3 (1) พดัลมอตุสาหกรรม (Industrial Fan) 

บรษิัทฯ จดัหาและจดัจ าหน่ายพดัลมอุตสาหกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“MASTERKOOL” ม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้งขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ซึ่งใชว้สัดุ
ที่มีความคงทนสูง นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังจัดจ าหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้ตราสินค้า 
“CoolTop” ซึ่งเป็น Fighting Brand ราคาประหยดั โดยม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้งขนาด 
20 นิ้ว 24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ทัง้นี้ พดัลมอุตสาหกรรมมทีัง้แบบตัง้พืน้และแขวน สามารถปรบัส่ายได ้
90 องศา และปรบัลมได้ 3 ระดบั ให้ลมแรงครอบคลุมพื้นที่ 30-50 ตารางเมตร ซึ่งสามารถใช้
ระบายความรอ้น ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และลดอุณหภมูไิดเ้ป็นอย่างด ี

A.1.3 (2) พดัลมระบายอากาศ (Ventilation Fan) 

บรษิัทฯ จดัหาและจดัจ าหน่ายพดัลมระบายอากาศ ซึ่งใช้เพื่อควบคุมทศิทางการระบายอากาศในพื้นที่ที่ต้องการ เช่น 
ต้องการน าเอาอากาศภายนอกอาคารเขา้มาแลกเปลี่ยนความร้อนกบัอากาศภายในอาคาร หรอื การน าเอาอากาศภายในอาคารออกไปสู่
ภายนอกอาคาร หรอืการควบคุมให้อากาศภายในอาคารได้มกีารหมุนเวียนหรือเคลื่อนที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้น ทัง้นี้ 
ผลติภณัฑก์ลุ่มพดัลมระบายอากาศเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการตดิตัง้ระบบระบายความรอ้นใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

A.1.4 งานบริการให้เช่า (Event Rental) 

บรษิทัฯ ใหบ้รกิารอุปกรณ์ สนิคา้หรอืระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาอากาศรอ้นและท าความเยน็ภายนอกอาคารหรอื
พืน้ทีก่ลางแจง้ทีไ่มส่ามารถตดิตัง้ระบบปรบัอากาศได ้เหมาะส าหรบัการจดังานตามเทศกาลต่างๆ  นอกจากนี้ งานบรกิารใหเ้ช่าของบรษิทัฯ 
ยงัครอบคลุมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้งานบรกิารงานเช่าของบรษิัทฯ เป็นการบรกิารแบบครบวงจร (One-stop service) โดยบรษิัทฯ ให้
ค าปรกึษาและน าเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมส าหรบัลกูคา้แต่ละราย 

 KOOLBOT MIK-15EX MIK-09EX KOOLBOT MIK-07EX  KOOLBOT MIK-07EC CTE-06 CTE-05   
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ทัง้นี้ ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารเช่าใชง้าน ไดแ้ก่ พดัลมไอน ้า และพดัลมไอเยน็ พดัลมอุตสาหกรรม เครื่องสรา้ง
หมอก รวมถงึอุปกรณ์เกีย่วเนื่องอื่นๆ เช่น เครือ่งปรบัอากาศ เต๊นท์ เวท ีโต๊ะ เกา้อี้ ส าหรบัการจดักจิกรรมภายนอกอาคาร เช่น งานจดัเลี้ยง 
งานแขง่ขนักฬีา งานแถลงขา่วเปิดตวัผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

A.1.4 งานบริการหลงัการขาย (Aftersales Service) 

บริษัทฯ มนีโยบายรบัประกนัสินค้า  ซึ่งมรีะยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรีเป็นระยะเวลา 1 
ปี ภายหลงัจากการซื้อสนิค้า และมทีมีช่างเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ   ซึ่งลูกคา้สามารถตดิต่อแจง้และสอบถาม
ขอ้มลูไดผ้่าน Call center ไดท้ีเ่บอร์โทรศพัท์ 0 2953 8800 ไดทุ้กวนั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ใหบ้รกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) 
ภายหลงัจากที่หมดประกนัสนิค้าแล้ว รวมไปถึงการขายบรกิารการบ ารุงรกัษา (Maintenance) เป็นรายปีส าหรบัสนิค้าที่หมดอายุการ
รบัประกนัแลว้ 

A.2) ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัโอโซน 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหบ้รษิทั อนิโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทีช่่วยในการ
ประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยด าเนินธุรกจิจดัหา จดัจ าหน่าย ใหเ้ช่าใชง้าน และบรกิารระบบผลติโอโซนเพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน
และรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น การปรบัปรุงคุณภาพของน ้า และการฆ่าเชื้อโรคในระบบต่างๆ ซึ่งคุณสมบตัขิองโอโซนเมือ่ไปท าปฏกิริยิากบัสาร
ใดๆ แลว้ จะสลายตวัไปเป็นอ๊อกซเิจนจงึท าใหไ้ม่มสีารเคมตีกคา้ง และโอโซนยงัช่วยป้องกนัการเกดิตะกรนัทีเ่กดิขึน้ใหม่โดยการยบัยัง้กรด
คารบ์อลคิและแคลเซยีมในน ้าซึง่เป็นสาเหตุของการเกดิตะกรนั อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัใินการสลายตะกรนัทีเ่กาะอยู่ในท่อเดมิภายในระบบ ท าให้
ไมต่อ้งเตมิสารเคมเีพือ่ลดการเกดิตะกรนัและฆา่เชือ้โรคในน ้า 

จากคุณสมบตัขิองโอโซนดงักล่าวบรษิทัฯ จงึไดป้ระยุกต์ใชร้ะบบโอโซนกบัระบบหล่อเยน็ (Cooling Tower) ของระบบปรบั
อากาศในอาคารขนาดใหญ่ และใชก้บัระบบซกัผา้ของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายพลงังานและสารเคมไีดอ้ย่างน่าพอใจ 
โดยปจัจุบนับรษิทัฯ มรีายไดท้ัง้จากการจ าหน่าย การแบ่งรายไดท้ีเ่กดิจากผลต่างของการประหยดัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ก่อนการตดิตัง้ระบบ และ
การใหเ้ช่าใชง้าน เป็นตน้  

ซึง่ปจัจุบนับรษิทัฯ มลีกูคา้หลกัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล เป็นตน้  นอกจากนี้ ระบบโอโซนของ
บรษิทัฯ ยงัสามารถประยุกต์ใชง้านดา้นอื่นๆ เช่น เพื่อลดการใชค้ลอรนีและสารก่อมะเรง็ในสระว่ายน ้า บ าบดัน ้าเสยีและฆ่าเชื้อโรค ปรบัปรุง
คุณภาพน ้าประปาโดยช่วยลดสารประกอบอนิทรยีใ์นน ้าทีเ่ป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิสารก่อมะเรง็ เป็นตน้ 
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นอกจากงานระบบโอโซนขนาดใหญ่แล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ประยุกต์ใชง้านโอโซนในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ใน
ครวัเรอืน ไดแ้ก่ 1) เครือ่งลา้งผกัระบบโอโซนซึ่งไดม้กีารน าเทคโนโลยโีอโซนเขา้มาใชเ้พื่อใหผ้กัและผลไมท้ีผ่่านการลา้งดว้ยเครื่องนี้มคีวาม
สด สะอาด ปราศจากเชื่อโรคและสารเคมตีกคา้ง โดยที่บรษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑ์เองและจ้างผูผ้ลติในต่างประเทศท าการผลติ และ
บรษิทัฯ ไดย้ืน่ขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑส์ าหรบัเครือ่งลา้งผกัดว้ยโอโซนแลว้กบักรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ และ 
2) เครือ่งก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซนซึ่งบรษิทัฯ ไดน้ าสนิคา้เขา้มาขาย ซึง่ประยุกต์ใชก้๊าซโอโซนมาท าลายเชือ้แบคทเีรยีอย่างรวดเรว็ ท าให้
สามารถก าจดัแบคทเีรยีทีส่ะสมในรองเทา้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยผลติภณัฑ์ดงักล่าววางจ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการคา้ “Ingreen” ทีห่า้งค้า
ปลกีสมยัใหม ่และทีบ่รษิทัฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 บตัรส่งเสริมการลงทุน สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร ใบอนุญาตและมาตรฐานสากล 

เลขท่ีค าขอ 
เลขท่ีสิทธิบตัร / 
อนุสิทธิบตัร 

ประเภท ช่ือ ระยะเวลาคุ้มครอง 

1002002474 42234 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์ ชุดอุปกรณ์ควบคุมเวลา  การ
ท างานป ัม๊น ้าแรงดนัสงู 

28 พฤศจกิายน 2557 ถงึ    
8 กนัยายน 2563 

1302002540 51773 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์ เครือ่งปรบัอากาศ 7 ตุลาคม 2559 ถงึ 
11 กนัยายน 2566 

1302002541 51774 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์ เครือ่งปรบัอากาศ 7 ตุลาคม 2559 ถงึ 
11 กนัยายน 2566 

1302002542 51775 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์ เครือ่งปรบัอากาศ 7 ตุลาคม 2559 ถงึ 
11 กนัยายน 2566 

1302002543 51776 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์ เครือ่งปรบัอากาศ 7 ตุลาคม 2559 ถงึ 
11 กนัยายน 2566 
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เลขท่ีค าขอ 
เลขท่ีสิทธิบตัร / 
อนุสิทธิบตัร 

ประเภท ช่ือ ระยะเวลาคุ้มครอง 

1302003212 52159 สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ ์ เครือ่งกรองน ้า 2 พฤศจกิายน 2559 ถงึ 
11 พฤศจกิายน 2566 

0803001262 5664 อนุสทิธบิตัร พดัลมท าละอองน ้าดว้ยแรง
เหวีย่งหนีศนูยก์ลางความเรว็สงู 

30 กนัยายน 2553 ถงึ 
19 ตุลาคม 2557* 

1403001531 10833 อนุสทิธบิตัร พดัลมท าละอองน ้าดว้ยแรง
เหวีย่งหนีศนูยก์ลาง 

2 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
19 พฤศจกิายน 2563 

1403001530 9763 อนุสทิธบิตัร ชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภมูิ
คอนเดนเซอรส์ าหรบั
เครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ่ 

9 เมษายน 2558 ถงึ 
19 พฤศจกิายน 2563 

* สามารถต่ออายุไดค้ราวละ 2 ปี เป็นจ านวน 2 ครัง้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุครัง้ที ่1 กบักรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 กลยทุธ์ในการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

ทีผ่่านมาจนถงึปจัจุบนั บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้ าดา้นพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ โดยมสี่วนแบ่งการตลาดสงูทีสุ่ดในประเทศ
ไทย จึงมุ่งเน้นการท าการตลาดในหลายรูปแบบภายใต้สโลแกน “มาสเตอร์คูล ผู้น าตัวจริง ความเย็นยุคใหม่” เพื่อเน้นให้เห็นว่า 
ผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ เป็นผลติภณัฑ์ทางเลอืกระหว่างพดัลมและเครื่องปรบัอากาศ ซึ่งได้รวมเอาขอ้ดขีองทัง้สองอย่างเขา้ดว้ยกนัคอื ให้
อากาศทีเ่ยน็มากกว่าพดัลม และประหยดัค่าไฟฟ้ามากกว่าเครื่องปรบัอากาศ  ภายใต้สโลแกน “เยน็ได้ใจ ประหยดัได้จริง” เพื่อใหบ้รษิทัฯ 
กา้วไปสู่ความเป็นผู้น าด้านเครื่องสร้างลมเยน็ที่ประหยดัพลงังาน โดยบรษิัทฯ จะเน้นการออกแบบและสรรหาผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพและ
ประสทิธภิาพที่ด ีมกีารรบัประกนัสนิคา้ และมศีูนย์บรกิารลูกคา้ครอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้เมื่ อ
ไดร้บัประสบการณ์การใชผ้ลติภณัฑข์อง  บรษิทัฯ โดยทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดกลยุทธท์ีส่ าคญัในการด าเนินธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

2.2.1.1 กลยทุธ์ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อกลยุทธด์า้นการตลาดและประชาสมัพนัธ ์โดยเน้นการประชาสมัพนัธใ์นส่วนของตราสนิคา้และเครื่องหมาย
การคา้ “MASTERKOOL” รวมทัง้ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ผ่านช่องทางและกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปนโยบายการส่งเสรมิ
การขายและการประชาสมัพนัธ ์ตวัอย่างกจิกรรมต่างๆ และช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธไ์ด ้ดงันี้ 

2.2.1.1.1 บริษัทฯ ท าประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.masterkool.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทาง
ประชาสมัพนัธส์ู่ลกูคา้ทุกประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูและท าความรูจ้กับรษิทัฯ ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ จ าหน่าย  

2.2.1.1.2 บรษิทัฯ ท าประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ เพื่อใหต้ราสนิคา้ และผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นที่รูจ้กัมากขึน้ เช่น 
โบรชวัรผ์ลติภณัฑ ์หนงัสอื Corporate Book และคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

2.2.1.1.3 บรษิทัฯ มกีารออกโฆษณาเพือ่ประชาสมัพนัธบ์รษิทัฯ และผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ผ่านสื่อวทิยุ และสื่อป้ายโฆษณา เช่น 
ป้ายโฆษณาสนบัสนุนตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 

2.2.1.1.4 บรษิทัฯ ท าการประชาสมัพนัธผ์่านสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ดงันี้ 

• สือ่ Facebook ที ่http://www.facebook.com/MasterkoolFan  

• สือ่ YouTube  ที ่http://www.youtube.com/user/masterkoolfan 

• สือ่ LINE (Line ID: MasterkoolFan) 

2.2.1.1.5 บรษิทัฯ มกีารประชาสมัพนัธผ์่านการออกบธู ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง  
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• งานแสดงสนิคา้ในประเทศ เช่น มหกรรมซื้อของไทย ใชข้องด(ีงาน Thailand Industrial Expo) งานแสดง
สนิคา้อุตสาหกรรมอาหาร (Food & Hotel Thailand) และงานโฮมโปรเอก็ซ์โปร (HomePro Expo) เป็นตน้ 

• งานแสดงสนิคา้ในต่างประเทศ เช่น งานกวางโจวแฟร ์(Canton Fair) สาธารณรฐัประชาชนจนี และงานแสดง
สนิคา้ในประเทศทีม่ตีวัแทนจ าหน่าย เช่น ประเทศเวยีดนาม เป็นตน้ 

2.2.1.1.6 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมและงานทางดา้นสงัคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบพดัลมไอเยน็
ของบรษิทัฯ ใหก้บัวดั สถานปฏบิตัธิรรม และโรงเรยีน เพือ่แกป้ญัหาอากาศรอ้น  

2.2.1.1.7 การท ารายการส่งเสรมิการขาย หรอืจดัรายการส่วนลดทางการคา้เป็นพเิศษในช่วงเวลาหนึ่งใหก้บัลูกคา้ประเภทต่างๆ 
ของบรษิทัฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 งาน Pet Variety 2016 มหกรรมลดทะลุพกิดั 2016 

นอกเหนือจากช่องทางการประชาสมัพนัธ์ทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯ เล็งเห็นถงึความส าคญัในการเขา้ถงึลูกค้าโดยตรงเพื่อ
สร้างความรบัรูถ้ึงผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ โดยได้จดัให้มเีจ้าหน้าทีอ่ยู่ประจ าแผนกในสาขาของหา้งค้าปลกีสมยัใหม่ เพื่อประชาสมัพนัธ์ ใ ห้
ค าแนะน าและสรา้งความรบัรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ของบรษิทัฯ  

ปจัจุบนักลุ่มลูกคา้ในช่องทางหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ เป็นกลุ่มลูกคา้ทีส่รา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ สูงทีสุ่ด ประมาณรอ้ยละ 47.18 ของ
รายไดข้ายและบรกิาร เนื่องจากเป็นช่องทางจ าหน่ายขนาดใหญ่กระจายครอบคลุมในทุกภูมภิาคทัว่ประเทศและเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง 
และมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้ของสาขาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่เจรจาน าผลติภณัฑ์เขา้ไปจ าหน่ายในหา้งคา้ปลกี
รายใหมเ่พิม่เตมิ เช่น บิก๊ซ ีเทสโกโ้ลตสั เป็นตน้  

2.2.1.2 กลยทุธ์ด้านการพฒันาและคดัเลือกสินค้าท่ีมีคณุภาพตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภค 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของความต้องการของผูบ้รโิภค โดยเมือ่ไดส้รา้งความรบัรูใ้นตราสนิคา้และเครื่องหมายการคา้ของ
บรษิทัฯ แลว้ บรษิทัฯ ต้องมสีนิคา้ทีม่คีุณภาพและคุณลกัษณะทีต่รงตามความต้องการของผูบ้รโิภค และเหมาะสมกบัตราสนิคา้ของบรษิทัฯ  
ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีารส ารวจและสอบถามความต้องการของผู้บรโิภค และพฒันาผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑข์องคู่แขง่เพือ่การพฒันาใหไ้ดคุ้ณภาพทีด่กีว่าอยู่เสมอ  

โดยช่วงเริม่ตน้บรษิทัฯ จ าหน่ายผลติภณัฑเ์กีย่วกบัพดัลมไอน ้าเป็นหลกั ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวามกงัวลเกีย่วกบัละอองน ้าทีอ่าจท าใหเ้ปียก 
หรอืปว่ย  บรษิทัฯ จงึเริม่สรรหาและพฒันาผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ซึง่ไมม่ลีะอองน ้า พรอ้มกบัระบบโอโซนทีช่่วยก าจดัเชื้อโรคเพื่อตอบโจทย์
ความกงัวลของผูบ้รโิภค ต่อมาบรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาระบบควบคุมความชื้นในพดัลมไอเยน็ เพื่อช่วยควบคุมระดบัความชื้นทีพ่อเหมาะจาก
การใชพ้ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ  

ในปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาพดัลมไอเยน็รุ่น KOOLBOT Series ทีส่ามารถสรา้งลมเยน็อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยการดงึ
อากาศเขา้รอบทศิทาง  

บรษิทัฯ เน้นกระบวนการและขัน้ตอนการคน้ควา้ วจิยั พฒันา และคดัสรรผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพตรงกบัความต้องการของลูกคา้อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการร่วมมอืกนัของทุกฝ่ายในบรษิัทฯ และในบางโครงการได้ร่วมมอืพฒันากบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั และส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิโดยมคีวามตอ้งการของลกูคา้เป็นเป้าหมายทีส่ าคญั นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
มกีระบวนการควบคุมคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร โดยมกีารคดัเลอืกผูผ้ลติทีเ่ชือ่ถอืได ้มมีาตรฐานในการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทั
ฯ ก าหนด ซึง่บรษิทัฯ มกีารสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหผู้บ้รโิภคถงึผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพ 
และมคีุณลกัษณะตรงตามความต้องการ บรษิทัฯ เชื่อว่าเมือ่ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มคีุณภาพจนสามารถไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้แลว้ 
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ย่อมเกดิการบอกต่อและน ามาซึ่งชื่อเสยีงของตราสนิคา้ พร้อมทัง้ลูกคา้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญัมากกบัก าร
พฒันาและการคดัเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพซึง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

2.2.1.3 กลยทุธ์ด้านการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม 

บรษิทัฯ มกีลยุทธก์ารก าหนดราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้และอยู่ในระดบัทีส่ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได ้ซึ่งบรษิทัฯ 
วางต าแหน่งผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพดแีละคุม้ค่าต่อผูบ้รโิภค พรอ้มทัง้มบีรกิารหลงัการขาย การรบัประกนัสนิคา้ และมี
ศนูยซ่์อมและบรกิาร  ซึง่อาจจะแตกต่างจากคู่แขง่รายย่อยบางรายทีเ่น้นเฉพาะการขายสนิคา้ราคาถูก นอกจากคุณภาพและบรกิารแลว้ บรษิทั
ฯ ยงัมกีลยุทธก์ารก าหนดราคาทีค่ านึงถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ลูกคา้รายย่อยใชง้านตาม
บา้น และลกูคา้องคก์รใชง้านในโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ นอกจากนี้ ผลติภณัฑท์ีม่กีารแขง่ขนัสงูและมยีอดขายจ านวนมาก บรษิทัฯ อาจพจิารณา
ราคาเปรยีบเทยีบกบัสนิค้าของคู่แข่งในรุ่นทีเ่ทยีบเคยีงได ้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ เชื่อว่าจากคุณภาพและการก าหนดราคาสนิคา้ทีเ่หมาะสม จะเป็น
หนึ่งในปจัจยัส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัฯ และตราสนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัในตลาดพดัลมไอเยน็ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

2.2.1.4 กลยทุธ์การบริหารช่องทางการจ าหน่ายและพนักงานขาย 

ภายหลงัจากทีไ่ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมแลว้ บรษิทัฯ จะไดพ้จิารณาถงึวธิกีารส่งมอบผลติภณัฑ์ทีด่แีก่ลูกคา้และ
การจดัจ าหน่ายสนิค้า โดยบรษิทัฯ มชี่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ จดัจ าหน่ายโดยตรงจากบรษิทัฯ จ าหน่ายผ่านห้างค้าปลกี
สมยัใหม่และเวป็ไซต์ จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ และตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ ยอดจ าหน่ายผ่านช่องทางหา้งคา้ปลกี
เติบโตขึ้นตามล าดบั เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคได้ง่ายและมสีาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ รวมถึงลูกค้าจะได้สมัผสัถึ ง
ประสทิธภิาพของสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ ซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของลกูคา้  

ทัง้นี้บรษิทัฯ จ าหน่ายสนิคา้ผ่านหา้งคา้ปลกี เช่น แมค็โคร โฮมโปร เมกาโฮม ไทวสัดุ เป็นตน้ และเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ 
ไดเ้ริม่วางจ าหน่ายผ่านสาขาต่างๆของบิก๊ซ ีและเทสโกโ้ลตสัดว้ย  

อย่างไรกด็ ีปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดประการหนึ่งทีจ่ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ คอื 
การใหบ้รกิารของพนกังานขาย (Product Consultant : PC) ซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูการใชง้านของสนิคา้แก่ลกูคา้โดยตรง โดยบรษิทัฯ มนีโยบายให้
มพีนกังานขายประจ าอยู่ในทุกสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหมท่ีจ่ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ และมกีารพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถการใช้
งานผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ ดงันี้ 

• อบรมพนักงานขายก่อนการปฏบิตัิหน้าที่ เพื่อให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจสนิค้าของบรษิัทฯ เพื่อให้สามารถน าเสนอและให้
ค าแนะน าสนิคา้แก่ลกูคา้ไดถู้กตอ้ง 

• การก าหนดเป้าหมายและค่าตอบแทนในการขายทีม่คีวามเหมาะสม เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

• การติดตามการปฏบิตัิงานของพนักงานขายอย่างใกล้ชดิ เพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ไขปญัหาที่อาจเกดิขึ้น และมกีารจดั
ประชุมพนักงานขายอย่างสม ่าเสมอทุกเดอืนเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลการปฏบิตัิงาน ตลอดจนสรา้งความสมัพันธ์อนัดใีนหมู่
พนกังานขาย  

• การวางระบบจดัส่งขอ้มลูรายวนัในเรือ่งการจ าหน่ายสนิคา้ และสนิคา้คงเหลอืในแต่ละรุ่น เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร
สนิคา้คงคลงัและการวางแผนการตลาด 

2.2.1.5 กลยทุธ์การบริการหลงัการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะรบัประกนัคุณภาพสนิคา้เป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลงัจากทีจ่ าหน่ายใหล้กูคา้ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ
สนิคา้ การบรกิารหลงัการขาย และความพงึพอใจของลกูคา้ เนื่องจากเป็นปจัจยัส าคญัในการสรา้งความเชือ่ถอืในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ท าให้
เกดิการซื้อซ ้าและบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภครายอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อยอดจ าหน่ายของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยเฉพาะความพงึพอใจของลูกคา้ถอืเป็น
หนึ่งในเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ จงึมกีารส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้จากแบบสอบถาม การโทรศพัท์พูดคุยสอบถาม
ความพงึพอใจของลกูคา้หลงัการขายหรอืบรกิารอย่างใกลช้ดิ เพือ่น าผลวเิคราะหข์อ้มลูมาท าแผนการปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อไป  

2.2.2 ลกัษณะและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

บรษิทัฯ มกีลุ่มลกูคา้หลากหลายประเภทไมว่่าจะเป็นลูกคา้อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา โรงแรม โรงพยาบาล 
ศนูยก์ารคา้ สถานทีท่่องเทีย่ว รา้นอาหาร ลกูคา้รายย่อยทีใ่ช้ในครวัเรอืน ฯลฯ ซึ่งกลุ่มลูกคา้ในประเทศสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื ลูกคา้
องคก์ร และลกูคา้รายย่อย โดยสามารถแยกประเภทของลกูคา้ตามกลุ่มผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ดงันี้ 
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กลุ่มสินค้า ลกูค้าเป้าหมาย 

พดัลมไอน ้า  งานกจิกรรมกลางแจง้ แหล่งท่องเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร วดั สนามกฬีา โรงงาน ฯลฯ 
พดัลมไอเยน็ ลกูคา้รายย่อย แหล่งท่องเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั สนามกฬีา โรงงาน  โรงเรยีน 

คลงัสนิคา้ ฯลฯ 
พดัลมระบายอากาศ/
พดัลมอตุสาหกรรม  

แหล่งท่องเทีย่ว รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั สนามกฬีา โรงงาน คลงัสนิคา้ ฯลฯ 

ระบบโอโซน ศนูยก์ารคา้ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลติน ้าประปา และลกูคา้รายย่อย ส าหรบัเครือ่งลา้งผกัโอโซนและ
เครือ่งดบักลิน่รองเทา้โอโซน ฯลฯ 

  
2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑผ์่านทางช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ การจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรง (Direct) 
ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่(ModernTrade) ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) และตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ (Agent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1 ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 

บรษิทัฯ มกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์พดัลมไอน ้า พดัลมไอเย็น และพดัลมอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที ่เครื่องล้างผกัโอโซน และเครื่อง
ก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซนผ่านช่องทางธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่ซึง่ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นประเภทลกูคา้รายย่อย โดยทีบ่รษิทัฯ แบ่งธุรกจิคา้ปลกี
สมยัใหม ่(Modern Trade) เป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

(1) จ าหน่ายผ่านหา้งคา้ปลกีสมยัใหมท่ีม่หีน้ารา้นลกูคา้สามารถสมัผสัและทดลองใชส้นิคา้ พรอ้มทัง้รบัรูป้ระสทิธภิาพของผลติภณัฑ์
ได้ก่อนตดัสนิใจซื้อ เช่น โฮมโปร แมค็โคร เมกาโฮม ไทวสัดุ บิ๊กซี และเทสโก้ โลตสั เป็นต้น  โดยที่ในปี 2556 – ปี 2559 
จ านวนสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหมท่ีบ่รษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตใหน้ าสนิคา้ไปจ าหน่ายสามารถแบ่งได ้ดงันี้ 
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(2)  จ าหน่ายผ่านแคต็ตาล็อก โบรชวัร์ และเวบ็ไซต์ เช่น ทวีไีดเรค็ 7-แคต็ตาล็อก (www.24shopping.co.th) www.lazada.co.th 
www.pantavanij.com www.tarad.com เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.2 การจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภคโดยตรง 

บรษิทัฯ จ าหน่ายผลติภณัฑท์ุกประเภทใหก้บัลกูคา้ทุกประเภทโดยตรงจากหน้ารา้นของบรษิทัฯ ซึ่งตัง้อยู่เลขที ่12/16-17 และ 12/20 
ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ และขายผ่านพนกังานขายของ  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งลูกคา้หลกัส่วนใหญ่
จะเป็นลูกคา้ประเภทองค์กร เช่น ลูกค้างานกจิกรรมกลางแจ้ง โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ โรงแรม โรงพยาบาล สถานศกึษา สถานที่
ราชการ เป็นตน้ ในปี 2559 บรษิทัฯ มสีดัส่วนการจดัจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงรอ้ยละ 27.56 ของรายไดข้ายและบรกิารทัง้หมด 

แบ่งตามผูค้า้ปลกีสมยัใหม่ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(สาขา) (สาขา) (สาขา) (สาขา) 

โฮมโปร (Home Pro) 20 58 71 75 
แมค็โคร (MAKRO) 19 47 65 70 
เมกาโฮม (Mega Home) - 4 5 8 
ไทวสัดุ - - 19 13 
โกลบอลเฮา้ส ์ - - 30 14 
บิก๊ซ ีจมัโบ ้(Big C Jumbo) - 3 10 0 
บุญถาวร - - 4 0 
The Mall 

   
8 

Power Buy    7 
เทสโก ้โลตสั    43 

รวมสาขาของผูค้้าปลีกสมยัใหม่ 39 112 204 238 

http://www.24shopping.co.th/
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2.2.3.3 ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) 

การจ าหน่ายผลติภณัฑ์และบรกิารในประเทศ บริษัทฯ มชี่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึง พดัลมไอน ้า พดัลมไอเย็น และพดัลมอุตสาหกรรม ทัง้แบบเคลื่อนที่และติดตัง้งานระบบ รวมถึงการบรกิารหลงัการขายและ
บรกิารงานเช่า ซึ่งลูกคา้ของตวัแทนจ าหน่ายมทีัง้ลูกคา้องค์กรและลูกคา้รายย่อย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มตีวัแทนจ าหน่ายในประเทศครอบคลุมทุก
ภมูภิาคทัว่ประเทศ โดยทีใ่นปี 2556 – ปี 2559 บรษิทัฯ มจี านวนตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) ดงันี้ 

 
 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

 (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) 
ตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) 144 283 211 210 
 

ทัง้นี้ ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศของบริษัทฯ จะต้องผ่านขัน้ตอนการพจิารณาแต่งตัง้ ซึ่งค านึงถึงความสามารถในการขายตาม
เป้าหมาย ขนาดหน้ารา้น ฐานะการเงนิและความสามารถในการช าระค่าสนิคา้ เป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะมกีารตดิตาม และประเมนิผลงานของ
ตวัแทนจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อช่วยใหต้วัแทนจ าหน่ายของบรษิทัฯ ขายสนิคา้ไดต้ามเป้าการขายทีต่ ัง้ไว ้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะเป็นผู้
ก าหนดเงื่อนไขการให้วงเงนิเครดติและระยะเวลาการช าระเงนิ พร้อมทัง้ส่วนลด โดยพจิารณาจากประวตัิการช าระหนี้ในอดตี เป้าหมาย
ยอดขายที่ตกลงร่วมกนั ความสามารถในการช าระหนี้ เงนิทุนในกจิการ หลกัทรพัย์ค ้าประกนั และปจัจยัอื่นๆ ทัง้นี้ ในปี 2559 บรษิัทฯ มี
สดัส่วนการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศประมาณรอ้ยละ 13.38 ของรายไดข้ายและบรกิาร 

2.2.3.4 ตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ (Agent) 

การจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ในตลาดต่างประเทศ บรษิัทฯ มตีวัแทนจ าหน่ายสนิค้าทีม่คีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในพื้นที่
ทอ้งถิน่ในแต่ละประเทศ ซึง่มคีวามเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้ในแต่ละผลติภณัฑ์ในแต่ละพื้นที ่โดยบรษิทัฯ เริม่จดัจ าหน่ายในประเทศ
กรซีเป็นแห่งแรกในเดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2547 และ ณ สิ้นปี 2559 บรษิทัฯ มตีวัแทนจดัจ าหน่ายต่างประเทศในกว่า 40 ประเทศทัว่โลก เช่น 
เวยีดนาม แคนนาดา อินโดนีเซยี ญี่ปุ่น เยอรมนั สเปน ออสเตรเลยี อนิเดยี สงิคโปร์ พม่า กมัพูชา และมาเลเซยี เป็นต้น  ทัง้นี้ ในปี 2559 
บรษิทัฯ มสีดัส่วนการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศรอ้ยละ 24.36 ของรายไดข้ายและบรกิาร 

จ านวนตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ (Agent) ในปี 2556 – ปี 2559 แบ่งตามภมูภิาค 
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จ านวนตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ 

แบง่ตามภมิูภาค 
31 ธ.ค.2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2559 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) (สาขา) 

เอเชยี (ยกเวน้ไทยและจนี) 19 23 13 15 
ตะวนัออกกลาง 6 3 6 6 
ยุโรป 2 8 8 10 
แอฟรกิา 4 4 6 5 
อเมรกิาเหนือ  - - - 2 
อเมรกิาใต ้ 2 2 2 5 
คาบสมทุรแปซฟิิก 4 3 2 2 

รวม 37 43 37 45 

2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.2.4.1 ข้อมลูอตุสาหกรรม 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นการจ าหน่ายพดัลมไอเย็นและพดัลมไอน ้า ซึ่งเป็นสนิค้าทางเลอืกใหม่ในการท าความเย็นและประหยดั
พลงังาน ซึง่ตลาดมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ในช่วง 2 - 3 ปีทีผ่่านมาโดยเฉพาะพดัลมไอเยน็ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีม่กีารน าเสนอต่อ
ผูบ้รโิภคไดไ้มน่าน และยงัไมม่หีน่วยงานใดท าการส ารวจขอ้มลูของมลูค่าตลาดในประเทศ  อย่างไรกต็ามปจัจุบนัยงัไมม่กีารผลติพดัลมไอเยน็
ภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจนี เนื่องจากมตี้นทุนที่ต ่ากว่าการผลติเองภายในประเทศ 
ทัง้นี้เมือ่พจิารณามลูค่าการน าเขา้พดัลมไอเยน็ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ (Evaporative Air Coolers)  ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาสรุปไดด้งันี้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สถติกิารน าเขา้พดัลมไอเยน็ขนาดกลางถงึใหญ่ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

มลูค่าการน าเขา้พดัลมไอเยน็ของประเทศไทย 141.46 189.48 156.91 258.94 
อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ)  33.9 -17.2 65.0 

 ทีม่า: รายงานสถติ ิกรมศุลกากร 

จากขอ้มลูกรมศุลกากรพบว่าปี 2559 ทีผ่่านมามยีอดการน าเขา้สนิคา้พดัลมไอเยน็ (Evaporative Air Coolers) ในอตัราทีเ่พิม่สูงขึน้
มาก ซึง่เป็นไปตามอตัราการเตบิโตของตลาดภาพรวมทีม่ผีูจ้ าหน่ายหลายรายเขา้มาเป็นผูจ้ าหน่ายรายใหม่ แมว้่าเศรษฐกจิในภาพรวมในปีที่
ผ่านมายงัมภีาวะชะลอตวัอยู่บา้ง แต่เนื่องจากสภาพอากาศทีร่อ้นจดัในช่วงตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธแ์ละรอ้นอย่างต่อเนื่องถงึกลางปี 2559 ท าให้
ความตอ้งการสนิคา้ประเภทนี้มอีตัราการขยายตวัสงู  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

เครือ่ง ลา้น
บ

เครือ่ง 
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นอกจากนี้ หากพจิารณาภาพรวมอุตสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศ ซึง่เป็นผลติภณัฑป์ระเภทใกลเ้คยีงกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ พบว่า
ในช่วง 5-6 ปีทีผ่่านมามลูค่าการจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศในประเทศไทยมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มกีารจ าหน่าย
เครื่องปรบัอากาศในประเทศรวมทัง้สิ้น 1.12 ลา้นเครื่อง คดิเป็นมลูค่า 14,364 ลา้นบาท และในปี 2559 มกีารจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศใน
ประเทศรวมทัง้สิ้น 1.89 ลา้นเครื่อง คดิเป็นมลูค่า 26,468 ลา้นบาท ทัง้นี้ จากปี 2554 - ปี 2559 จ านวนเครื่องปรบัอากาศที่จ าหน่ายใน
ประเทศมกีารเจรญิเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีร้อยละ 9 (Cumulative Average Growth Rate หรอื “CAGR”) และมูลค่าการจ าหน่าย
เครือ่งปรบัอากาศทีจ่ าหน่ายในประเทศมกีารเจรญิเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีรอ้ยละ 10.72 (CAGR) 

เมือ่พจิารณาถงึการจ าหน่ายพดัลมบา้นในประเทศ ซึง่เป็นสนิคา้อกีกลุ่มหนึ่งทีใ่กลเ้คยีงกบัผลิตภณัฑข์องบรษิทัฯ พบว่าจ านวนพดัลม 
และมลูค่าการจ าหน่ายพดัลมในประเทศตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้ไปมกีารเปลีย่นแปลงในอตัราไมม่าก ทัง้นี้เนื่องจากตลาดพดัลมตามบา้นอาจอยู่
ในภาวะอิม่ตวั เมือ่เปรยีบเทยีบมลูค่าการจ าหน่ายของเครื่องปรบัอากาศภายในประเทศปี 2559 กบัช่วงเดยีวกบัของปีก่อนมอีตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 16.59 และมลูค่าการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เฉพาะช่องทางคา้ปลกีมอีตัราเตบิโตรอ้ยละ  24.57 แต่ขณะทีอ่ตัราการจ าหน่าย
พดัลมในบา้นนัน้เตบิโตเพยีงรอ้ยละ 5.35 อย่างไรกต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบมลูค่าระหว่างตลาดพดัลมและเครือ่งปรบัอากาศพบว่า ตลาดพดัลมมี
มลูค่าน้อยกว่ามาก โดยมมีลูค่าประมาณรอ้ยละ 6 ของมลูค่าตลาดของเครือ่งปรบัอากาศในปี 2559 

2.2.4.2 คู่แข่งอตุสาหกรรม 

ผูป้ระกอบการทีจ่ าหน่ายพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ซึง่เป็นผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ ทีอ่าจพจิารณาไดว้่าเป็นคู่แขง่ของบรษิทัฯ มี
เป็นจ านวนมากในประเทศ เนื่องจากใชเ้งนิทุนไมส่งูมากนกั มอีตัราการเตบิโตสงูและมอีตัราก าไรขัน้ตน้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะผลติภณัฑ์พดั
ลมไอเยน็ซึ่งไดร้บัความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นสนิคา้ทีม่จีุดเด่นดา้นคุณภาพ 
และมรีะบบโอโซนเพือ่ฆา่เชือ้โรคในน ้า มรีะบบควบคุมความชื้น ลดอุณหภูมไิดท้นัททีีเ่ปิดใช ้รวมทัง้ตราสนิคา้ “MASTERKOOL” ทีโ่ดดเด่น
เป็นทีย่อมรบัในตลาดดา้นผลติภณัฑท์ าความเยน็ทีม่คีุณภาพ   

นอกจากนี้ คู่แข่งของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นรายเลก็ โดยหากเป็นรายที่มขีนาดรายได้ใกลเ้คยีงกบับรษิัทฯ จะเน้นท าการจ าหน่าย
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าหลายชนิด และไมไ่ดเ้น้นท าการตลาดพดัลมไอเยน็หรอืพดัลมไอน ้าอย่างจรงิจงั คู่แข่งเหล่านี้จะใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาเขา้แข่งขนั
ในตลาด เนื่องจากไมม่ตีน้ทุนเรือ่งการออกแบบ การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ การบรกิารหลงัการขาย โดยประกอบธุรกจิลกัษณะซื้อมาขาย
ไป หรอื Trading เป็นหลกั 

คู่แขง่อกีส่วนหนึ่งจะเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑใ์กลเ้คยีงกบับรษิทัฯ เช่น ผู้ผลติและจ าหน่ายพดัลม เขา้มาสู่ตลาดพดัลมไอเยน็
โดยอาศยัแบรนดข์องตนทีเ่ป็นทีย่อมรบัจากการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ดมิ แต่ผลติภณัฑป์ระเภทพดัลมไอเยน็ยงัไมห่ลากหลายรุ่น 
ปจัจุบนัยงัไมพ่บว่ามคีู่แขง่ในตลาดทีม่ตีราสนิคา้ระดบัโลก (World Class Brand) ทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑแ์บบเดยีวกนักบับรษิทัฯ  

เมือ่พจิารณาขนาดรายไดข้องบรษิทัฯ เทยีบกบัขอ้มลูของบรษิทัคู่แข่งจากงบการเงนิซึ่งปรากฎบนเวบ็ไซต์กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
กระทรวงพาณชิย ์อาจสรุปไดว้่า บรษิทัฯ คอืหนึ่งในผูน้ าดา้นผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็และพดัลมไอน ้า ซึง่บรษิทัฯ มกีารท าตลาดมาอย่างจริงจงั
และต่อเนื่องมานานกว่า 14 ปี และสอดคลอ้งกบัสโลแกนทีว่่า “มาสเตอรค์ลู ผูน้ าตวัจริง ความเยน็ยคุใหม่” 

2.2.4.3 แนวโน้มอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในอนาคต 

พดัลมไอเยน็ซึ่งเป็นสนิคา้หลกัของบรษิทัฯ จดัว่าเป็นสนิคา้ทางเลอืกระหว่างพดัลมตามบา้นในตลาดซึ่งบางครัง้การใชง้านในช่วงที่
อากาศร้อนจดัอาจไม่ไดช้่วยลดอุณหภูมขิองสภาพแวดลอ้ม พรอ้มทัง้อาจสรา้งความหงุดหงดิให้กบัผูใ้ชง้านได ้และเครื่องปรบัอากาศซึ่งให้
ความเยน็สบายไดเ้ฉพาะเมือ่อยู่ภายในอาคาร แต่ความเยน็จากเครือ่งปรบัอากาศจะมาพรอ้มกบัค่าไฟฟ้าจ านวนมากและสนิคา้มรีาคาแพง ซึ่ง
ผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ไดป้ระยุกต์ใชน้วตักรรมใหม่เขา้มาตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในประเดน็ดงักล่าวโดยใหค้วามเยน็สบาย
พรอ้มดว้ยค่าไฟฟ้าทีน้่อยมากเทยีบกบัเครือ่งปรบัอากาศ และไม่มกีารใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม  นอกจากนี้ พดัลมไอเยน็เป็น
ผลติภณัฑใ์หมซ่ึง่ไดร้บัการน าเสนอต่อผูบ้รโิภคไมน่าน จงึท าใหย้งัมโีอกาสในการเตบิโตอกีมากในอนาคต 

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาตลาดของพดัลมไอเยน็ บรษิทัฯ เชื่อว่าจะมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นผลติภณัฑ์จาก
นวตักรรมใหมท่ีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยใหค้วามเยน็มากกว่าพดัลมทัว่ไป และประหยดัพลงังานมากกว่าเครื่องปรบัอากาศ 
ขณะทีพ่ดัลมไอน ้าทีม่กีารพ่นละอองน ้าไดร้บัความนิยมน้อยกว่า และลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้องค์กร เช่น โรงแรม โรงเรยีน สวนอาหาร 
โรงงานอุตสาหกรรม ฟารม์เลีย้งสตัว ์เป็นตน้  

นอกจากนี้ ตลาดพดัลมไอน ้าอาจจะถูกแทนทีด่้วยพดัลมไอเย็นซึ่งมคีุณสมบตัิทีด่กีว่า  อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้งานกบับาง 
สถานทีอ่าจจะเหมาะสมกบัพดัลมไอน ้ามากกว่า เช่น การจดังานกจิกรรมกลางแจง้ ลานเบยีร ์สนามกฬีา เป็นตน้  
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การท าความเยน็ 
Cooling 

การใช้พลงังาน 
Power Consumption 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อธรุกิจการจ าหน่ายพดัลมไอเยน็และพดัลมไอน ้า 

1) การเติบโตของห้างค้าปลีกสมยัใหม่  

ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการเตบิโตของธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิทีอ่ยู่ในช่วงการเตบิโตและมคีวามต้องการสูง 
และปจัจุบนัช่องทางการจดัจ าหน่ายทีส่ าคญัและไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคอย่างมาก ไดแ้ก่ หา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ ดงันัน้ การเตบิโตและการ
ขยายสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหมจ่งึส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของช่องทางการจดัจ าหน่ายและโอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้ในประเทศ  

ห้างค้าปลีกสมยัใหม่ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 
สาขา สาขา สาขา สาขา 2556-2557 2557-2558 2558-2559 

เทสโกโ้ลตสั (ไฮเปอร/์เอ๊กซ์ตรา้) 157 163 170 175 3.8 4.3 2.9 

บิก๊ซ ี(ซุปเปอร/์จมัโบ/้เอ๊กซ์ตรา้) 119 121 125 126 1.7 3.3 0.8 

แมคโคร (ศนูยจ์ าหน่าย) 64 79 82 87 23.4 3.8 6.1 
โฮมโปร 64 71 77 80 10.9 8.5 3.9 

ไทวสัดุ (รวมโฮมเวริค์) 35 40 45 46 14.3 12.5 2.2 

เมกา โฮม 2 4 7 11 100.0 75.0 57.1 

รวม 441 478 506 525 8.4 5.9 3.8 

 ทีม่า: การรวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ และรายงานประจ าปีของหา้งคา้ปลกี 

ในระหว่างปี 2556 - ปี 2559 จ านวนสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากจ านวนรวม 441 สาขาในปี 
2556 มาเป็น 525 สาขาในปี 2559 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 3.8 ซึ่งการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางการจดั
จ าหน่ายจะมผีลส าคญัต่อการเตบิโตของยอดจ าหน่ายสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายในหา้งคา้ปลกีนัน้ ซึ่งรวมถงึผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ พดัลมไอ
น ้า และพดัลมอุตสาหกรรมดว้ย 
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2) สภาพอากาศ  

การเติบโตของตลาดพดัลมไอเย็นและพดัไอน ้าของประเทศไทยขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศร้อน และอุณหภูมทิี่สูงขึ้นในแต่ละปี 
โดยเฉพาะช่วงฤดูรอ้นช่วงตัง้แต่ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ์ถึงเดอืนมถุินายน ซึ่งประเทศไทยมอีากาศรอ้นจดัจะเป็นช่วงทีม่ยีอดจ าหน่ายสูง
ทีสุ่ด  ขอ้มลูจากกรมอุตุนิยมวทิยาเกีย่วกบัอุณหภมูสิงูสุดเฉลีย่ในแต่ละปี แสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภมูเิฉลีย่เพิม่สงูขึน้ในตลอดระยะเวลาหลายสบิปี
ทีผ่่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า: กรมอุตุนิยมวทิยา 

จากขอ้มลูสถติขิองกรมอุตุนิยมวทิยาแสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภมูเิฉลีย่สงูสุดในประเทศไทยเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และเมือ่สงัเกตจาก
เสน้ค่าเฉลีย่จะพบว่าอุณหภูมเิพิม่สูงขึน้จาก 32.1 องศาเซลเซยีส ในปี 2494 เป็น 32.7 องศาเซลเซยีส ในปี 2555 หรอืคดิเป็นการเตบิโต
เฉลีย่สะสมรอ้ยละ 0.03  

ทัง้นี้ แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูสิงูสุดเฉลีย่ของประเทศไทยจะส่งผลดต่ีอธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ 
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ขัน้ตอนในการจดัหาผลติภณัฑโ์ดยสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.1 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของผลติภณัฑท์ีต่อ้งมกีระบวนการปรบัปรุง พฒันา และมนีวตักรรมอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็
ตามตน้ทุนการผลติผลติภณัฑบ์างประเภทไมคุ่ม้ค่าต่อการลงทุน เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น เงนิลงทุนในเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ทีม่มีลูค่ าสูง 
ความช านาญและประสบการณ์ระดบัสงูทีจ่ าเป็นในการผลติของผูค้วบคุมเครือ่งจกัรและแรงงานทีใ่ชใ้นการผลติ เป็นต้น ท าใหบ้รษิัทฯ เลอืกที่
จะสัง่ผลติชิ้นส่วนต่างๆ มาเพื่อประกอบเป็นผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป และสัง่ผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปมาจ าหน่าย ซึ่งผลติภณัฑ์ทีส่ ัง่ซื้อต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามขอ้ก าหนดของบรษิทัฯ และอยู่ภายใตต้น้ทุนทีส่มเหตุสมผล 

การจดัหาวตัถุดบิ ชิ้นส่วนประกอบและผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป ของบรษิทัฯ แบ่งเป็นการจดัซื้อส าหรบัผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ ออกแบบ
เอง และการจดัซื้อเป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู โดยบรษิทัฯ จดัซื้อผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูและชิน้ส่วนผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเพือ่ท าการประกอบส่วนใหญ่
มาจากผูค้า้หรอืผูผ้ลติ (Supplier) ในประเทศจนีเป็นหลกั  

ทัง้นี้ บรษิัทฯ จดัหาผลติภณัฑ์จากผู้ค้าหรอืผู้ผลติ (Supplier) โดยค านึงถึงคุณภาพและราคาของสนิค้า รวมถึงความน่าเชื่อถือ 
ความสามารถในการจดัหา ความสามารถในการจดัส่ง และความช านาญของผูผ้ลติเป็นส าคญั โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการ
จดัซื้อไวอ้ย่างเป็นระบบ โดยมทีะเบยีนของผูค้า้หรอืผูผ้ลติทีไ่ดผ้่านการอนุมตัจิากฝา่ยจดัการของบรษิทัฯ (Approved Vendor List) และมกีาร
เปรยีบเทยีบราคาทีม่กีารเสนอจากผูจ้ดัหาสนิคา้มากกว่า 1 รายขึน้ไป เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

 

การจดัซ้ือผลิตภณัฑ ์

ผลติภณัฑว์า่จา้งผลติ ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู 

การคดิคน้ วจิยั ออกแบบผลติภณัฑ ์ การสรรหา และคดัเลอืกผลติภณัฑ์ 

การสรรหาผูผ้ลติและว่าจา้งผลติ
ผลติภณัฑ ์

การสัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์

การน าเขา้ผลติภณัฑ ์

การบรหิารคลงัสนิคา้ 

การตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ 

การจดัจ าหน่ายและการกระจาย
ผลติภณัฑ ์

การบรกิารหลงัการขาย 

การประกอบ 

พดัลมไอน ้า 

การตรวจสอบ 

คณุภาพผลติภณัฑ ์
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2.3.1.1 การจดัซ้ือส าหรบัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ออกแบบเอง 

บรษิทัฯ เป็นผูค้ดิคน้ วจิยั และออกแบบผลติภณัฑ์ โดยใชข้อ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ยอดขายของบรษิทัฯ ความคดิเหน็ของ
ลกูคา้ และแนวทางจากผูบ้รหิาร เป็นตน้ ในการพฒันาแนวคดิและด าเนินงานวจิยัและพฒันา จากนัน้บรษิทัฯ ท าการสรรหาและว่าจา้งผูผ้ลติ
ต่างประเทศผลติผลติภณัฑ์ตามคุณภาพและลกัษณะตามทีก่ าหนดไว ้ซึ่งมตี้นทุนการผลติต ่ากว่าการผลติในประเทศ โดยส าหรบัผลติภณัฑ์
ออกแบบของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

(1) ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูพรอ้มจ าหน่าย ไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นที่ (Masterkool I-Kool) และเครื่องลา้ง
ผกัโอโซน โดยภายหลงัจากทีผู่ผ้ลติต่างประเทศผลติผลติภณัฑต์ามคุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ ก าหนดแลว้นัน้ บรษิทัฯ จะน าเขา้ผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป
เขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑ ์ 

 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาใหผู้ผ้ลติรบัประกนัคุณภาพสนิค้าพดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที ่หากสนิคา้ไม่เป็นไปตามคุณภาพที่
บรษิทัฯ ก าหนดไว ้บรษิทัฯ สามารถเรยีกค่าชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา   

(2) ชิน้ส่วนผลติภณัฑร์อการประกอบ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑก์ลุ่มพดัลมไอน ้า ซึง่บรษิทัฯ สัง่ซื้อชิน้ส่วนจากหลายแห่งและท าการ
ประกอบทีโ่รงงานของบรษิทัฯ 

2.3.1.2 การจดัซ้ือเป็นผลิตภณัฑส์ าเรจ็รปู 

ส าหรบัผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู บรษิทัฯ จะเป็นผูส้รรหาและคดัเลอืกผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพเหมาะสมจากผูผ้ลติในต่างประเทศ โดย
ใชต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ และสัง่ซื้อผลติภณัฑ์โดยน าเขา้มาในรูปผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปพรอ้มกบับรรจุภณัฑ์ โดยผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปทีบ่รษิั ทฯ 
น าเขา้มาขาย เช่น พดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นที ่พดัลมอุตสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ และเครือ่งก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้   

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัน าเขา้ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูประเภทพดัลมไอเยน็ขนาดใหญ่ชนิดตดิตัง้ส าหรบัใชใ้นงานระบบในตระกลู U-
KOOL เช่น รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบรษิทัฯ จะน าผลติภณัฑ์ดงักล่าวมาประกอบและตดิตัง้ทีห่น้างานตามทีต่กลงกบัลูกคา้
ของบรษิทัฯ 

ส าหรบัการจดัหาผลติภณัฑร์ุ่นใหม ่หากผลติภณัฑเ์ขา้ขา่ยเกณฑท์ีต่อ้งขอใบอนุญาตมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
บรษิัทฯ จะยื่นใบขออนุญาตกบัส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งต้องผ่านขัน้ตอนการส่งตวัอย่างสนิคา้ไปตรวจสอบตามเกณฑ์
มาตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ผลติรวมถึงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลติต่างประเทศ หากผลติภณัฑ์มี
มาตราฐานตามทีก่ าหนด และโรงงานผูผ้ลติมรีะบบควบคุมคุณภาพทีไ่ดม้าตรฐานตามที่ สมอ. ก าหนดจงึจะออกใบอนุญาต มอก. ใหก้บับรษิทั
ฯ ทัง้นี้ สมอ. มมีาตรฐานการตดิตามผลหลงัการอนุญาต โดยจะสุ่มตรวจสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายและเขา้ตรวจโรงงานเป็นระยะ 

2.3.2 การน าเข้าผลิตภณัฑ ์

เมือ่ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ผลติตามการว่าจา้งหรอืตามค าสัง่ซื้อเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ผูผ้ลติต่างประเทศหรอื  บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดั
จา้งตวัแทนผูส้่งสนิคา้ทีม่ใีบอนุญาตส่งสนิคา้ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ กบัผูผ้ลติ นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบคุณภาพ
สนิคา้อย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผลติภณัฑม์คีุณภาพและลกัษณะตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะมกีารป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการขนส่งสนิคา้โดยในสญัญากบัผูผ้ลติและตวัแทนส่งออกจะระบุว่า บรษิทัฯ 
รบัรูส้ทิธขิองผลติภณัฑเ์มือ่ผลติภณัฑถ์ูกส่งมาทีบ่รษิทัฯ แลว้ หรอืในกรณทีีส่ญัญาไมม่กีารระบุการรบัรูส้ทิธดิงักล่าว บรษิทัฯ จะด าเนินการท า
ประกนัภยัการขนส่งสนิคา้เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการขนส่ง 

เมือ่ผลติภณัฑ์ถูกส่งมายงัท่าเรอืแลว้ บรษิทัฯ จะจดัจา้งผูด้ าเนินพธิกีารทางศุลกากร เพื่อน าผลติภณัฑ์ออกจากท่าเรอื โดยขนส่ง
ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเขา้คลงั และขนส่งชิน้ส่วนผลติภณัฑส์ าหรบัการประกอบไปยงัโรงงานประกอบของบรษิทั 

2.3.3 การบริหารจดัการคลงัสินค้า 

เมื่อสนิค้าได้รบัการจดัส่งมาที่คลงัของบริษัทฯ ซึ่งม ี2 แห่งหลกั ได้แก่ คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิาร
คลงัสนิคา้จะเป็นผูต้รวจนบัสนิคา้ใหต้รงกบัรายการจ านวนสนิคา้ทีท่างผูผ้ลติแจ้งการจดัส่ง โดยทีบ่รษิทัฯ บรหิารจดัการคลงัสนิคา้โดยใชร้ะบบ
สารสนเทศ โดยจะมกีารตรวจนบัผลติภณัฑท์ีจ่ะจดัเกบ็เขา้ และเบกิออกจากคลงัสนิคา้ และมกีารตดิตามจ านวนผลติภณัฑ์คงเหลอืในคลงัดว้ย
ระบบสารสนเทศดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ  
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กรณีทีจ่ านวนผลติภณัฑ์คงเหลอืลดลงเท่ากบัระดับขัน้ต ่าที่ก าหนด (Minimum Safety Stock) บรษิัทฯ จะด าเนินการสัง่ซื้อ
ผลติภณัฑเ์พิม่เตมิเพือ่ไมใ่หก้ระทบต่อยอดขายของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจนับผลติภณัฑ์ในคลงัสนิคา้เป็นประจ าทุกเดอืน
โดยตรวจเชค็ผลติภณัฑท์ีม่อียู่กบัยอดทีแ่สดงในระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นการบรหิารคลงัสนิคา้  

2.3.4 การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูและชิน้ส่วนประกอบพดัลมไอน ้าภายหลงัจากการจดัส่งมาทีค่ลงัสนิคา้ของบรษิทั โดยฝ่าย
ควบคุมคุณภาพสนิคา้เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของชิ้นส่วนประกอบ และผลติภณัฑ์เพื่อใหใ้ชง้านได้อย่าง
สมบูรณ์ ส าหรบัผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปที่น าเขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑ์จากผูผ้ลติ บรษิทัฯ มกีารสุ่มเพื่อตรวจเชค็คุณภาพสนิค้าอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ มนีโยบายรบัประกนัคุณภาพผลติภณัฑ์ใหก้บัลูกคา้ โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบการซ่อมแซมเพื่อใหผ้ลติภณัฑ์มสีภาพ
สมบรูณ์ โดยทัว่ไปการรบัประกนัสนิคา้ของบรษิทัฯ จะมรีะยะเวลา 1 ปี    

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการเคลมสนิค้าและชิ้นส่วนผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตามาตรฐานเพื่อใหผู้้ผลติคนืเงนิค่าสนิคา้แก่
บรษิทัฯ หรอืด าเนินการส่งผลติภณัฑใ์หมม่าทดแทนตามแต่ตกลง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดท้ าสญัญาใหผู้ผ้ลติรบัประกนัคุณภาพสนิคา้พดัลม
ไอเยน็ชนิดเคลือ่นที ่หากสนิคา้ไมเ่ป็นไปตามคุณภาพทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้บรษิทัฯ สามารถเรยีกค่าชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา  

2.3.5 การประกอบผลิตภณัฑ ์

กลุ่มผลติภณัฑพ์ดัลมไอน ้า หลงัจากผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในส่วนของชิน้ส่วนทีใ่ชใ้นการประกอบผลติภณัฑ์พดัลมไอ
น ้าแลว้ บรษิทัฯ จะน ามาประกอบทีโ่รงงานทีพ่นัสนิคมของบรษิทัฯ ดว้ยมาตรฐานการบรหิารจดัการ ISO 9001:2008 ทัง้นี้ เมือ่ประกอบแลว้
เสรจ็บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑอ์กีครัง้หนึ่ง ก่อนน าสนิคา้ไปเกบ็ทีค่ลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ เพื่อรอการจดัจ าหน่ายต่อไป  

2.3.6 การจดัจ าหน่ายและการกระจายผลิตภณัฑ ์
2.3.6.1 การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ผ่านทางช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงจากบรษิทัฯ  (Direct) 
ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ซึ่งรวมถงึออนไลน์ (On line Marketing) ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) และตวัแทนจ าหน่าย
ต่างประเทศ (Agent) 

2.3.6.2 การกระจายผลิตภณัฑ ์

บรษิัทฯ กระจายผลติภณัฑ์ไปยงัลูกค้าและช่องทางการจ าหน่ายโดยรถขนส่งของบรษิัทฯ และผ่านผู้ใหบ้รกิารขนส่งสนิค้า โดย
บรษิัทฯ ด าเนินการว่าจ้างบรษิัทบรกิารขนส่งสนิค้า โดยคดิค่าจดัส่งตามระยะทาง น ้าหนัก และปรมิาตรของผลติภณัฑ์ โดยหากเกดิการ
เสยีหายระหว่างขนส่ง บรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้จะเป็นผูช้ าระค่าเสยีหายใหก้บับรษิทัฯ 

2.3.7 การบริการหลงัการขาย 

บรษิทัฯ มนีโยบายรบัประกนัสนิคา้  ซึง่มรีะยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลีย่นอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรเีป็นระยะเวลา 1 ปีหลงัจากการ
ซื้อสนิค้า และมทีมีช่างเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ   ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งและสอบถามขอ้มลูได้ผ่าน Call 
center ไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์0 2953 8800 ไดทุ้กวนั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ใหบ้รกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) ภายหลงัจากทีห่มดประกนัสนิคา้แลว้ รวมไปถึงการขาย
บรกิารการบ ารุงรกัษา (Maintenance) ส าหรบัสนิคา้ทีห่มดอายุการรบัประกนั  

2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม- 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1) ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ 

การเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ มอีย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลิตภณัฑ์พดัลมไอน ้าและพดัลมไอเย็นเป็นที่รู้จกัมากขึ้นของตลาด 
โดยเฉพาะตลาดพดัลมไอเยน็ซึ่งมแีนวโน้มอตัราการเตบิโตสูง เนื่องจากความต้องการของตลาดในกลุ่มผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นทางเลอืกทีส่ามารถ
ทดแทนเครือ่งปรบัอากาศ ประกอบกบัสภาพอากาศรอ้นอย่างต่อเนื่องทีเ่ป็นปจัจยัผลกัดนัใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์กลุ่มนี้ เป็นผลใหม้ี
ผูป้ระกอบการหลายรายเริม่เขา้สู่ตลาดและเป็นคู่แขง่โดยตรงกบับรษิทัฯ ซึง่อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารท าการตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลใหต้ราสนิคา้ “MASTERKOOL” เป็นทีย่อมรบัทัว่ไปในตลาดเกีย่วกบั
ผลติภณัฑท์ าความเยน็ในพืน้ทีเ่ปิด ประกอบกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์การท าธุรกจิในกลุ่มผลติภณัฑ์ทดแทนเครื่องปรบัอากาศ
เป็นเวลานานมากกว่า 14 ปี รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัมพีนัธมติรทางธุรกจิทีท่ าธุรกจิดว้ยกนัมานานและมชี่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง ทัง้
หา้งคา้ปลกีสมยัใหมม่ากกว่า 230 แห่ง และมแีผนจะขยายจ านวนสาขาเพิม่เตมิในปี 2560  จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ 210 แห่ง 
และจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศมากกว่า 40 แห่งทัว่โลก  โดยทีบ่รษิทัฯ มกีลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่น้นคุณภาพของผลติภณัฑ์
เป็นหลกั ซึ่งมฝี่ายวจิยัท าหน้าที่ในการออกแบบ พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เป็นผลให้
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัความนิยมและมคีวามแตกต่างจากคู่แขง่รายอื่น   

นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าขนาดของตลาดกลุ่มผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นยงัมโีอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากคุณสมบตัิการ
ประหยดัพลงังานไดม้ากเมือ่เทยีบกบัเครื่องปรบัอากาศและให้ความเยน็ไดท้นัทโีดยทีไ่ม่สรา้งละอองน ้า ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างด ี 

ดงันัน้ ดว้ยคุณภาพสนิคา้และตราสนิคา้ทีแ่ขง็แกร่ง  บรษิทัฯ เชื่อว่าจะสามารถด าเนินธุรกจิภายใต้การแข่งขนัทีอ่าจเพิม่สูงขึน้ได ้
โดยไมม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั 

2) ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้ในระหว่างปี 

ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑเ์พือ่ลดความรอ้น และใหอ้ากาศเยน็ ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายในระหว่างปีของ
บรษิทัฯ จงึผนัผวนตามฤดูกาล โดยทุกปีบรษิทัฯ จะมยีอดขายสูงสุดในช่วงฤดูรอ้นประมาณเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึเดอืนมถุินายน ส่งผลใหผ้ล
ประกอบการในครึง่ปีแรกของบรษิทัฯ สงูกว่าผลประกอบการในครึง่ปีหลงั โดยจะมรีายไดส้งูสุดในไตรมาสที ่2  

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งจากความผนัผวนดงักล่าวจงึมมีาตรการรองรบัความเสีย่ง โดยมีการน าเสนอระบบการระบายความ
ร้อนและลดอุณหภูมิเพื่อใช้ในงานโครงการตามโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อใช้ทดแทนการใช้
เครือ่งปรบัอากาศทีใ่ชไ้ฟฟ้าปรมิาณมาก ซึง่โดยปกตมิกีารด าเนินการตดิตัง้ตลอดทัง้ปี โดยทีล่กูคา้กลุ่มนี้จะเป็นลกูคา้ของบรษิทัฯ โดยตรง ซึ่ง
ท าใหช้่องทางจ าหน่ายทางตรง (Direct) ทีม่ลีูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้องค์กรมคีวามผนัผวนน้อยกว่าช่องทางจ าหน่ายอื่น  รวมถงึรายไดจ้าก
งานบรกิารของบรษิทัฯ กม็คีวามผนัผวนต่อฤดกูาลน้อยกว่ารายไดจ้ากการขาย ดงันัน้หากขายสนิคา้ทีเ่ป็นงานโครงการขนาดใหญ่ไดม้ากขึน้ 
บรษิทัฯ กจ็ะมรีายไดจ้ากงานบรกิารซึง่ไมข่ ึน้กบัฤดกูาลมากขึน้ดว้ย  

นอกจากนี้บรษิทัฯ ไดม้กีารคดิคน้และจดัหาผลติภณัฑ์ใหม่นอกเหนือจากผลติภณัฑ์ทีใ่ชล้ดความรอ้นเพื่อชดเชยกบัรายไดท้ีล่ดลง
ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ไดแ้ก่ เครือ่งลา้งผกัโอโซน และเครือ่งก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซน ซึง่ใชต้ราสนิคา้ Ingreen และยงัคงมแีผนการ
จดัหาผลติภณัฑใ์หมเ่พือ่เขา้มาจ าหน่ายเพิม่เตมิในปี 2560 รวมไปถงึการเพิม่สดัส่วนของรายไดจ้ากการขายในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศซึ่งมฤีดู
รอ้นต่างจากประเทศไทย ซึง่มาตรการต่างๆ ขา้งตน้สามารถช่วยลดผลกระทบทีเ่กดิจากความผนัผวนของรายไดใ้นระหว่างปีใหน้้อยลงได ้  

อย่างไรกต็ามเมือ่เปรยีบเทยีบผลประกอบการของบรษิทัฯ เป็นรายปี ความผนัผวนของรายไดร้ะหว่างปีทีเ่กดิขึน้จากฤดูกาลจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญั 

3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูร้บัจ้างผลิตและผู้จ  าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 1 ราย เกินร้อยละ 50 ของยอดซ้ือสินค้าน าเข้า
ของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มผีูร้บัจา้งผลติและผูจ้ าหน่ายสนิคา้พดัลมไอเยน็รายใหญ่ในต่างประเทศจ านวน 1 ราย โดยทีบ่รษิทัฯ มยีอดซื้อสนิคา้จากผู้
รบัจา้งผลติและผูจ้ าหน่ายพดัลมไอเยน็รายดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนเกนิรอ้ยละ 50  ของยอดการสัง่ซื้อสนิคา้รวมทัง้หมด ซึง่เป็นการจา้งผลติพดั
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ลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนทีก่ลุ่ม Masterkool I-Kool (MIK) ดงันัน้ ในกรณีทีม่เีหตุใหผู้ร้บัจา้งผลติรายใหญ่ดงักล่าวไม่สามารถผลติหรอืส่งมอบ
สนิคา้ให้บรษิทัฯ ได้ อาจส่งผลให้เกดิปญัหาสนิค้าขาดตลาดและเสยีโอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารประเมนิความต้องการสนิคา้และวางแผนสัง่ผลติล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอ โดยในกรณีทีค่าดการณ์ว่ามี
ความตอ้งการผลติภณัฑส์งู บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมสนิคา้ล่วงหน้าเพือ่รองรบัความตอ้งการเหล่านัน้ไวล้่วงหน้า โดยปกตบิรษิทัฯ จะเริม่สัง่สนิคา้
เพื่อรองรบัการจ าหน่ายในฤดูรอ้นตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ของปีก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบในกรณีทีผู่ร้บัจา้งผลติสนิคา้ไม่สามารถส่งมอบ
สนิคา้ใหบ้รษิทัฯ ไดต้ามก าหนด   

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้เตรียมแผนรองรบัการหยุดการผลติจากผู้รบัจ้างผลิตสนิค้ารายใหญ่ดงักล่าว โดยการจ้างผู้ผลติรายอื่น
ทดแทน ซึ่งมคีวามสามารถในการผลติสนิคา้ในลกัษณะเดยีวกนั ท าให้บรษิทัฯ เชื่อว่าผลกระทบจากการพึง่พงิผูร้บัจ้างผลติรายใหญ่จะไม่
ส่งผลอย่างมนียัส าคญัต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

4) ความเส่ียงจากการถกูลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ ์

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม และมกีารคดิคน้ปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หมอ่ย่างสม ่าเสมอ ทัง้
การประดษิฐ์และการออกแบบผลติภณัฑ์ ซึ่งมโีอกาสที่ผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ อาจจะถูกลอกเลยีนแบบจากคู่แข่ง และท าให้บรษิัทฯ เสีย
ประโยชน์จากการจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ คดิคน้ขึน้เอง  อย่างไรกต็าม ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ ออกแบบหรอืประดษิฐ์ขึน้ บรษิทัฯ จะไดท้ า
การยืน่ค าขอรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรกบักรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใหบ้รษิทัฯ เป็นผูท้รงสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร
นัน้ๆ โดยหากมผีูใ้ดท าการละเมดิตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 บรษิทัฯ สามารถด าเนินการตามกฎหมายได ้

5) ความเส่ียงจากความเสียหายของสินค้าคงคลงั 

ช่วงประมาณไตรมาส 4 ถงึไตรมาส 1 ของทุกปี บรษิทัฯ มกีารจดัเตรยีมสนิคา้ส าเรจ็รูปไวใ้นคลงัสนิคา้จ านวนมาก เพื่อรองรบัการ
จ าหน่ายในช่วงฤดรูอ้น หากเกดิความเสยีหายกบัสนิคา้ เช่น ไฟไหม ้แผ่นดนิไหว หรอืภยัพบิตัอิื่นๆ  บรษิทัฯ จะตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนทีเ่กดิจาก
ความเสยีหายของสนิคา้ รวมถงึสญูเสยีโอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้  ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัฯ มปีรมิาณสนิคา้คงเหลอืจ านวน 183.62 ลา้น
บาท  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ท าการเกบ็สนิคา้ส าเรจ็รูปในคลงัสนิคา้จ านวน 2 แห่ง คอื คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี เพื่อกระจายความ
เสี่ยงจากการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยัสนิคา้คงเหลอืเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกดิความเสยีหายต่อ
สนิคา้โดยมวีงเงนิคุม้ครองรวมเป็นจ านวน 70 ลา้นบาท 

3.2 ความเส่ียงด้านการเงิน 

1) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศมผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิ
โดยการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และช าระค่าสนิคา้เป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัเป็นหลัก ขณะทีร่ายไดห้ลกัของบรษิทัฯ เป็น
สกุลเงนิบาท โดยในกรณีที่เงนิดอลลาร์สหรฐัปรบัค่าขึ้น หรอืเงนิบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ต้นทุนสนิค้าเพิม่สูงขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไ ม่
สามารถปรบัเพิม่ราคาจ าหน่ายกบัคู่คา้ไดท้นัท ีซึ่งท าใหบ้รษิทัฯ เกดิขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มรีายไดส้่วนหนึ่งเป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัจากการขายใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ   ในปี 2559 
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากต่างประเทศจ านวน 216.66 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.36 ของรายไดข้ายและบรกิาร โดยปจัจุบนับรษิทัฯ มตีวัแทน
จ าหน่ายในต่างประเทศแลว้มากกว่า 40 แห่งทัว่โลก  ทัง้นี้ ดว้ยลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทีม่ที ัง้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเป็นสกุลเงนิ
ดอลลารส์หรฐั ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในเวลาเดยีวกนั (Natural Hedge) ซึง่จะช่วยลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไดร้ะดบัหนึ่ง 
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 ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในปจัจุบนับรษิทัฯ มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิดอลลารส์หรฐัอย่างใกลช้ดิ และบรหิารความเสีย่งการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยใชส้ญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะ
พจิารณาถงึตน้ทุนทางการเงนิในการท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าควบคู่กบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในตลาด เพื่อ
พจิารณาการเขา้ท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
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4.  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
 หน่วย: ลา้นบาท  

ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 

ทีด่นิ และอาคารซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของโรงงานพนัสนิคม 
ทีต่ ัง้ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุร ี
รวมเนื้อที ่6 ไร่ 1 งาน  

เจา้ของ 
จ านองเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกัน
สนิเชือ่ในวงเงนิรวม 38.0 ลา้นบาท 

4.82 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า เจา้ของ - 2.25 

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ เจา้ของ - 23.79 

สนิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ช่า เจา้ของ - 5.14 

เครือ่งตกแต่งตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน เจา้ของ - 4.11 

ยานพาหนะ เจา้ของ 
ยานพาหนะบางส่วนตดิภาระค ้าประกนั
สญัญาเช่าซื้อ 

7.83 

สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง เจา้ของ - 2.05 

รวมทัง้ส้ิน 49.99 

 

 
นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ไดแ้ก่ ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร์ ซึ่งมมีลูค่าตาม

บญัชจี านวน 5.02 ลา้นบาท 

4.1.1 เครื่องหมายการค้า 

บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ต่อไปนี้ กบัส านกังานเครือ่งหมายการคา้ กรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์
 

เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบัสินค้า ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

ค184112 
พดัลมไอน ้า พดัลมไอเยน็ พดัลมอุตสาหกรรม 

และพดัลมระบายอากาศ 

28 มนีาคม 2545 ถงึ 
27 มนีาคม 2565* 
(ยืน่เปลีย่นแปลงเป็น 

เครือ่งหมายการคา้แบบ
ใหมแ่ลว้) 

 

ค394331 
พดัลมไอน ้า พดัลมไอเยน็ พดัลมอุตสาหกรรม 

และพดัลมระบายอากาศ 
16 สงิหาคม 2555 ถงึ 
15 สงิหาคม 2565* 

 

ค311567 พดัลมอุตสาหกรรม 
16 มกราคม 2552 ถงึ 
15 มกราคม 2562* 
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เครื่องหมายการค้า เลขทะเบียน ส าหรบัสินค้า ระยะเวลาคุ้มครอง 
 

ค311568 พดัลมไอน ้าแรงดนัสงู 
16 มกราคม 2552 ถงึ 
15 มกราคม 2562* 

 

ค311569 พดัลมไอน ้าแบบจานหมนุ 
16 มกราคม 2552 ถงึ 
15 มกราคม 2562* 

 

ค311570 พดัลมไอน ้าแรงดนัสงูขนาดเลก็ 
16 มกราคม 2552 ถงึ 
15 มกราคม 2562* 

 

161113104 พดัลมแรงดนัสงูใชใ้นอุตสาหกรรม 
9 มถุินายน 2558 ถงึ 
8 มถุินายน 2568* 

* สามารถต่ออายุหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ไดค้ราวละ 10 ปี 
 

4.1.2 สิทธิบตัร 

บรษิทัฯ ไดร้บัอนุสทิธบิตัรและสทิธบิตัรส าหรบัสิง่ประดษิฐต่์อไปนี้ จากกรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณชิย ์

เลขท่ีค าขอ 
เลขท่ีสิทธิบตัร/
อนุสิทธิบตัร 

ประเภท ช่ือ ระยะเวลาคุ้มครอง 

1002002474 42234 สทิธบิตัรการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์

ชุดอุปกรณ์ควบคุมเวลาการ
ท างานป ัม๊น ้าแรงดนัสงู 

28 พฤศจกิายน 2557 ถงึ 
8 กนัยายน 2563 

1302002540 51773 
สทิธบิตัรการออกแบบ

ผลติภณัฑ ์
เครือ่งปรบัอากาศ 7 ตุลาคม 2559 ถงึ 

11 กนัยายน 2566 

1302002541 51774 
สทิธบิตัรการออกแบบ

ผลติภณัฑ ์
เครือ่งปรบัอากาศ 7 ตุลาคม 2559 ถงึ 

11 กนัยายน 2566 

1302002542 51775 
สทิธบิตัรการออกแบบ

ผลติภณัฑ ์
เครือ่งปรบัอากาศ 7 ตุลาคม 2559 ถงึ 

11 กนัยายน 2566 

1302002543 51776 
สทิธบิตัรการออกแบบ

ผลติภณัฑ ์
เครือ่งปรบัอากาศ 7 ตุลาคม 2559 ถงึ 

11 กนัยายน 2566 

1302003212 52159 
สทิธบิตัรการออกแบบ

ผลติภณัฑ ์
เครือ่งกรองน ้า 2 พฤศจกิายน 2559 ถงึ 

11 พฤศจกิายน 2566 

0803001262 5664 อนุสทิธบิตัร พดัลมท าละอองน ้าดว้ยแรง
เหวีย่งหนีศนูยก์ลางความเรว็สงู 

30 กนัยายน 2553 ถงึ 
19 ตุลาคม 2557* 

1403001531 10833 อนุสทิธบิตัร พดัลมท าละอองน ้าดว้ยแรง
เหวีย่งหนีศนูยก์ลาง 

2 ธนัวาคม 2558 ถงึ 
19 พฤศจกิายน 2563 

1403001530 9763 อนุสทิธบิตัร ชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภมูิ
คอนเดนเซอรส์ าหรบั

เครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ่ 

9 เมษายน 2558 ถงึ 
19 พฤศจกิายน 2563 

* สามารถต่ออายุไดค้ราวละ 2 ปี เป็นจ านวน 2 ครัง้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุครัง้ที ่1 กบักรมทรพัยส์นิทางปญัญา 
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4.1.3 สญัญาท่ีส าคญัในการด าเนินธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มสีญัญาทีส่ าคญัในการประกอบธุรกจิ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) สญัญาเช่าส านกังานและคลงัสนิคา้ โดยทุกสญัญามไิดท้ ากบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 

 
2) กรมธรรมป์ระกนัภยัทีส่ าคญั 

บรษิทัฯ มกีรมธรรมป์ระกนัภยัส าคญัจ านวน 2 สญัญา โดยมรีายละเอยีดสญัญากรมธรรมท์ีส่ าคญัดงันี้ 

ประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 

ผูร้บัประกนัภยั บรษิทั แอลเอม็จปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้อาประกนัภยั บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั สิง่ปลกูสรา้งรวมส่วนต่อเตมิ เฟอรน์ิเจอร ์เครือ่งมอื อุปกรณ์ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า สตอ็กสนิคา้ 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ 1. ส านกังาน และ  โชวร์มู ตัง้อยู่ที ่เลขที ่12/16-17 และ 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
2. โรงงานประกอบชิน้ส่วน ตัง้อยู่ที ่เลขที ่184 หมู ่10 ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม ชลบุร ี20240 
3. คลงัสนิคา้ 1 ตัง้อยู่ที ่เลขที ่22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนอื แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

10900 
4. คลงัสนิคา้ 2 ตัง้อยู่ที ่เลขที ่259/14 หมู ่4 ซอยวภิาวด ี70 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 

10210 
วงเงนิคุม้ครอง 65,138,584 บาท 
ระยะเวลาคุม้ครอง 5 มกราคม 2560 ถงึ 5 มกราคม 2561 
ความคุม้ครอง 1. ภยัเนื่องจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า 

2. ภยัเนื่องจากภยัระเบดิ ภยัลมพายุ และภยัเนื่องจากน ้า 
3. ภยัจากอากาศยาน 
4. ภยัจากแผ่นดนิไหวหรอืภเูขาไฟระเบดิหรอืคลืน่ใตน้ ้าหรอืสนึาม ิ
5. ภยัจากลกูเหบ็หรอืจากควนั 
6. ภยัจากการเฉี่ยว และ/หรอื การชนของยวดยานพาหนะ 
7. ภยัจากการนดัหยุดงาน การจลาจล หรอืการกระท าอนัมเีจตนารา้ย รวมถงึอุบตัเิหตุจากปจัจยัภายนอก 

* โดยขณะนี้ไดต่้ออายุกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ 
ประกนัความเสีย่งอคัคภียั 

สถานท่ีตัง้ 
อตัราค่าเช่า/

เดือน 
ขนาดพืน้ท่ี ระยะเวลาเช่า 

สญัญาเช่าคลงัวภิาวดแีละระบบไฟฟ้า น ้าประปา พรอ้มทีจ่อดรถ  
เลขที ่259/14 ซอยวภิาวด ี70 (พชัราภา) แขวงตลาดบางเขน เขต
หลกัสี ่กรุงเทพฯ 

50,000 บาท 135 ตารางวา 
1 มกราคม 2559 –  
31 ธนัวาคม 2561 

สญัญาเช่าโชวร์มูและส านกังาน 
อาคารพาณิชย์ 3 คูหา เลขที ่12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาล
สงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

95,700 บาท 
อาคารพาณชิย ์

 3 คหูา 
1 มกราคม 2560 –  
31 ธนัวาคม 2562 

สญัญาเช่าคลงัปทุมธานี 
เลขที ่39 หมู่ที ่6 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง ปทุมธานี 

480,000 บาท 
6,480 

ตารางเมตร 

1 ตุลาคม 2559 –  
30 กนัยายน 2562 

 
สญัญาเช่าอาคาร 
เลขที ่22 ซอย 2 เทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 

7,000 บาท 98 ตารางวา 
16 พฤศจกิายน 2557 –  
15 พฤศจกิายน 2560 
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ผูร้บัประกนัภยั บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้อาประกนัภยั บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โกดงัเกบ็สนิคา้ 
ทีต่ ัง้ทรพัยส์นิ โกดงัเกบ็สนิค้า ตัง้อยู่ที ่39 หมู่ 6 ถนนพหลโยธนิ (กม. 39) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 

ปทุมธานี 12120 
วงเงนิคุม้ครอง 50,000,000 บาท 
ระยะเวลาคุม้ครอง 14 ตุลาคม 2559 ถงึ 14 ตุลาคม 2560 
ความคุม้ครอง 1. ภยัเนื่องจากอคัคภียั 

2. ภยัเนื่องจากน ้า (ไมร่วมน ้าท่วม) จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิตลอดระยะเวลา 50,000,000 บาท  
3. ภยัจากการระเบดิ จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิตลอดระยะเวลา 50,000,000 บาท 
4. ภยัลมพายุ (ภยัธรรมชาตทิัว่ไปและภยัพบิตั)ิ จ านวนเงนิจ ากดัความรบัผดิตลอดระยะเวลา 

10,000,000 บาท 
5. ภยัแผ่นดนิไหวหรอืภเูขาไฟระเบดิ (ภยัธรรมชาตทิัว่ไปและภยัพบิตั)ิ จ านวนเงนิจ ากดัความรบั

ผดิตลอดระยะเวลา 10,000,000 บาท 

3) สญัญากบัผูผ้ลติต่างประเทศ 

ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาซื้อสนิคา้ประเภทผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็จากผูผ้ลติในประเทศจนี 1 ราย จ านวน 4 สญัญาหลกั โดยมี
รายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

สญัญาที ่1 – สญัญาที ่4 

คู่สญัญา 1. ผูผ้ลติรายทีห่นึ่ง ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  (“คู่สญัญา”) 
2. บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ประเภทผลติภณัฑ ์ พดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นที ่และชนิดแขวน 
ระยะเวลาของสญัญา 10 ปี  ช่วงเวลาตามทีก่ าหนดในแต่ละสญัญา (สญัญาฉบบัแรกสิน้สุดในวนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 
วธิกี าหนดราคา ราคาและวธิกีารช าระเงนิเป็นไปตามทีต่กลงร่วมกนัในแต่ละสญัญา  
การบอกเลกิสญัญา 1. ในกรณทีีฝ่า่ยใดฝา่ยหนึ่งท าผดิสญัญา  

2. ในกรณทีีฝ่า่ยใดฝา่ยหนึ่งไมส่ามารถส่งสนิคา้หรอืช าระเงนิได ้
เครดติเทอม จ านวนวนัตามทีต่กลงร่วมกนัในแต่ละรอบการส่งสนิคา้ 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา 1. บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายส าหรบัผลติภณัฑ์ขา้งต้นเพยีงผู้เดยีว เพื่อจ าหน่ายในประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลก ยกเวน้บางประเทศตามทีต่กลงกนัในแต่ละสญัญา  
2. คู่สญัญาและบรษิทัฯ ตกลงร่วมกนัในเงือ่นไขการลงทุนในแม่พมิพ์ส าหรบัสนิคา้แต่ละรุ่น และ

การเป็นเจา้ของแมพ่มิพภ์ายหลงัมกีารยกเลกิสญัญา   
3. บริษัทฯ จะซื้อสินค้าบางรุ่นจากคู่ส ัญญาตามปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้ในสญัญาซื้อขาย 

ในขณะทีบ่างรุ่นคู่สญัญาจะตอ้งผลติตามค าสัง่ซื้อโดยไมม่ปีรมิาณขัน้ต ่า 
4. คู่สญัญาจะควบคุมคุณภาพสนิค้าให้อยู่ในระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

เพื่อใหผ้ลติภณัฑ์มอีายุการใชง้านอย่างน้อยเพยีงพอกบัทีบ่รษิัทฯ ใหก้ารรบัประกนักบัลูกค้า
เป็นระยะเวลา 1 ปี/1 

5. บรษิทัฯ จะสุ่มตรวจสอบสนิค้าจ านวนร้อยละ 10 ในแต่ละตู้สนิค้า หากบรษิทัฯ พบสนิคา้ไม่
เป็นไปตามคุณภาพทีก่ าหนด คู่สญัญาจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามทีก่ าหนดในสญัญาภายใน 30 
วนัหลงัจากไดร้บัรายงานจากบรษิทัฯ/1 

6. ในกรณีที่สนิค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่บรษิัทฯ ก าหนดมสีูงกว่าร้อยละ 1 ภายใน 15 เดอืน
หลงัจากวนัส่งสนิคา้ คู่สญัญาต้องชดเชยค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามจ านวนทีต่กลงร่วมกนั
ในสญัญาภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บัรายงานจากบรษิทัฯ/1 

หมายเหตุ: 1. เพิม่เตมิโดยสญัญารบัประกนัคุณภาพสนิคา้ ซึง่มอีายุ 3 ปี โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่15 สงิหาคม 2558 – 14 สงิหาคม 2561 

4) สญัญากบัหา้งคา้ปลกีสมยัใหม ่ 
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บรษิทัฯ ท าสญัญาจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัหา้งคา้ปลกีสมยัใหมจ่ านวน 8 ราย มสีาขารวมกนัมากกว่า 230 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฝาก
ขายสนิคา้ผลติภณัฑป์ระเภทพดัลมไอเยน็ พดัลมไอน ้าและพดัลมอุตสาหกรรม ชนิดเคลือ่นทีไ่ด ้รวมทัง้เครือ่งลา้งผกัโอโซนและเครื่องดบักลิ่น
รองเทา้ดว้ยโอโซน โดยสรุปสาระส าคญัของสญัญาไดด้งันี้ 

คู่สญัญา 1. หา้งคา้ปลกีสมยัใหม ่ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ (“คู่สญัญา”) 
2. บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ระยะเวลาของสญัญา 1 ปี ต่อสญัญาโดยอตัโนมตัจินกว่าจะมกีารยกเลกิสญัญาจากฝา่ยใดฝา่ยหนึ่ง 
การบอกเลกิสญัญา เมือ่ฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งละเมดิสญัญา หรอืบอกยกเลกิสญัญาล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
เครดติเทอม ตามทีต่กลงร่วมกบัคู่สญัญาแต่ละราย 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา 1. สนิคา้ทีว่างจ าหน่ายจะต้องเป็นสนิคา้ถูกกฎหมาย เสยีภาษีอากรถูกต้อง และบรษิทัฯ ปฏบิตัิ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ์สิทธิบตัร ความปลอดภยัตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม และสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาอื่นกบัสนิคา้ทัง้หมด เป็นตน้ และสนิคา้
ต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่ไดต้ามมาตรฐาน ไม่มคีวามช ารุดและไม่บกพร่อง หากสนิค้าไม่เป็นไป
ตามค ารบัรองขา้งต้น  บรษิัทฯ จะต้องรบัสนิคา้คนืหรอืเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่มเีงื่อนไข หรอื
ชดใชค้่าปรบั ค่าเสยีหายใหก้บัคู่สญัญา   

2. คู่สญัญาจะช าระเงนิตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง โดยช าระภายในระยะเวลาเครดติเทอมทีก่ าหนด
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัใบแจง้หนี้หรอืใบก ากบัภาษจีากบรษิทัฯ และตรงกบัวนัจ่ายเงนิของคู่สญัญา 

3. การเจรจาส่วนลดทางการคา้จะมกีารเจรจาต่อรองปีละ 1 ครัง้ โดยขึน้อยู่กบัปรมิาณการสัง่ซื้อ
และเป้าหมายยอดขายทีก่ าหนดร่วมกนัในแต่ละปี ยกเวน้ส่วนลดพเิศษ เช่น สนิคา้จดัรายการ 
และรายการส่งเสรมิการขาย จะมกีารเจรจาเป็นครัง้คราว 

4. บรษิทัฯ จะตอ้งสนบัสนุนค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าสนบัสนุนรายการส่งเสรมิการขาย ค่าสนบัสนุน
การตลาด ส่วนลดตามเทศกาล ส่วนลดพเิศษประจ าปีตามเป้าการซื้อ ค่าบรกิารกระจายสนิคา้
ไปยงัสาขา และค่าบรกิารระบบต่างๆ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ จะรบัคืนสนิค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง โดยบริษัทฯ มหีน้าที่จะต้องรบัคืนสินค้า
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด นบัแต่วนัทีร่บัแจง้จากคู่สญัญาใหม้ารบัคนืสนิคา้ หากพน้ก าหนดที่
แจง้ คู่สญัญาจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้กบัสนิคา้ของบรษิทัฯ 

6. บริษัทฯ จะไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชัน่ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด แก่พนกังานหรอืตวัแทนของคู่สญัญา 

7. บรษิัทฯ จะไม่ชกัชวนลูกค้าของคู่สญัญาซื้อสนิค้าโดยตรงจากบรษิัทฯ และจะไม่ขายสนิค้า
ใหแ้ก่ลกูคา้ทัว่ไปโดยตรงในราคาทีถู่กกว่าทีคู่่สญัญาจ าหน่ายอยู่ 

8. บรษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้พีนกังานขายประจ าสาขาตลอดเวลาท าการ โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ
ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากพนกังานขายของบรษิทัฯ 

9. หากบริษัทฯ ท าผิดสัญญา คู่สญัญามีสิทธิเลื่อนการช าระค่าสินค้า และสงวนสิทธิในการ
เรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการผดิสญัญา รวมทัง้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ี 

5) สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญากบัผู้ประกอบการธุรกจิซึ่งท าสญัญาในลกัษณะตวัแทนจ าหน่าย เพื่อให้สทิธิในการเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ ภายในประเทศ โดยสรุปสาระส าคญัของสญัญาได้ดงันี้ 

คู่สญัญา 1. ตวัแทนจ าหน่าย* (“คู่สญัญา”)  
2. บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ระยะเวลาของสญัญา จนกว่าจะมกีารยกเลกิสญัญาจากฝา่ยใดฝา่ยหนึ่ง 
การบอกเลกิสญัญา 1. ตวัแทนจ าหน่ายผดิสญัญาหรอืไมท่ าตามระเบยีบการเป็นตวัแทนจ าหน่าย บรษิทัฯ มสีทิธใินการ

บอกเลกิสญัญา  
2. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิการเป็นตวัแทนตามสญัญากไ็ด้ โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหอ้กีฝา่ยหนึ่งรบัทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั 
เครดติเทอม จ านวนวนัตามทีต่กลงร่วมกนั 
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สรุปสาระส าคญัของสญัญา 1. คู่สญัญาเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ ภายในประเทศไทยเท่านัน้ 
2. คู่สญัญาจะใช้เครื่องหมายการค้า MASTERKOOL กบัสินค้า ส่วนควบ อะไหล่ และอุปกรณ์

เฉพาะกบัสนิคา้ของบรษิทัฯ เท่านัน้  
3. หากคู่สญัญาผดินดัช าระหรอืช าระล่าชา้ คู่สญัญาตกลงเสยีเบี้ยปรบัใหแ้ก่บรษิทัฯ จ านวนรอ้ยละ 

2 ต่อเดอืน ของมลูค่าหนี้ทีเ่กนิก าหนด 
4. หากคู่สญัญาผดิสญัญาเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหาย  บรษิทัฯ มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได้

ทนัท ีโดยคู่สญัญามหีน้าทีช่ าระราคาสนิคา้ทีค่า้งช าระทัง้หมด โดยไม่มสี่วนลด รวมทัง้มหีน้าที่
ช าระดอกเบีย้ เบีย้ปรบั หรอืค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

*ผูแ้ทนจ าหน่ายรายใหญ่รายหนึ่งเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ อย่างไรกต็าม เงือ่นไขในสญัญาไมแ่ตกต่างจากผูแ้ทนจ าหน่ายรายอื่น 

6) สญัญาว่าจา้งขนส่งสนิคา้ 
บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญาว่าจา้งขนส่งสนิคา้กบัผูร้บัจา้งขนส่งสนิคา้ภายในประเทศ 3 ราย สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้  

คู่สญัญา 1. ผูร้บัจา้งขนส่งสนิคา้ภายในประเทศ ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ (“คู่สญัญา”)  
2. บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ระยะเวลาของสญัญา ตามทีต่กลงร่วมกนักบัคู่สญัญาแต่ละราย 
การบอกเลกิสญัญา เมือ่ฝา่ยใดฝา่ยหนึ่งละเมดิสญัญา หรอืบอกยกเลกิสญัญาล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ราคาและเงือ่นไขการช าระเงนิ ขึน้อยู่กบัน ้าหนกัและระยะทางตามทีต่กลงร่วมกนัของคู่สญัญาแต่ละราย 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา 1. คู่สญัญาจะตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายหรอืสูญหายของสนิคา้ระหว่างการขนส่ง ตามทีต่กลง

ร่วมกนั หรอืคู่สญัญาจะต้องจดัใหม้กีารเอาประกนัภยัส าหรบัความเสยีหายหรอืสูญหายของ
สนิคา้ โดยมบีรษิทัฯ เป็นผูร้บัผลประโยชน์  

2. คู่สญัญาจะตอ้งจดัส่งสนิคา้ในเขตพื้นทีป่ลายทางต่างๆ ในประเทศตามระยะเวลาทีต่กลงร่วมกนั
กบัคู่สญัญาแต่ละราย  

3. การปรบัขึ้นราคาค่าขนส่งตามการปรบัขึน้ราคาน ้ามนัดเีซลให้เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกนัของ
คู่สญัญาแต่ละราย 

4.2 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มมีาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ และสามารถควบคุมดูแลจดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงาน
ของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิทัฯ โดยจะมุง่เน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กือ้หนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของบรษิทัฯ 
โดยจะพจิารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้
ที ่1/2560 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ก าหนดนโยบายพจิารณาการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วม โดยจะมุง่เน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กือ้หนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่
บรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพือ่เป็นการสนบัสนุนและส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาสดัส่วนการ
ลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน เพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ จะควบคุมดแูลโดยการส่งบุคคลทีไ่ดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั เขา้เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เขา้ไปเป็นตวัแทนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยก าหนดให้
กรรมการและผูบ้รหิารมคีุณสมบตั ิบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ และไม่
มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหม้สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการในกจิการนัน้ๆ รวมทัง้มสีทิธใินการ
ออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัร่วม ตามแนวทางหรอืมติทีค่ณะกรรมการ หรอื
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัไิว ้โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้สามารถใชดุ้ลยพนิิจและออกเสยีงในการประชุ มของ
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ในเรือ่งการบรหิารจดัการทัว่ไปได ้ 

แต่ในกรณเีป็นเรือ่งส าคญัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เสยีก่อน เช่น รายการ
เกีย่วโยง รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การกระท าทีท่ าใหล้ดสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม หรอืการ
เลกิกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายทีค่ดอีาจมผีลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกจิ และสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ 
อย่างมนียัส าคญั  
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

6.1 ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

6.1.1 ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั 

ชือ่บรษิทั  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ จดัหาและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ พดัลมไอน ้า และพดัลมอุตสาหกรรม ภายใต้
ตราสนิคา้ “MASTERKOOL” และ “Cooltop” และใหบ้รกิารเช่าใชผ้ลติภณัฑ์ดงักล่าวส าหรบั
การจัดกิจกรรมต่างๆ และออกแบบติดตัง้ระบบระบายความร้อนภายในโรงงานและ
คลงัสนิค้า รวมทัง้ออกแบบและติดตัง้ระบบโอโซน เพื่อการประหยดัพลงังานและรกัษา
สิง่แวดล้อม โดยบรษิัทฯ จดัจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างค้าปลีกสมยัใหม่ การตลาด
ออนไลน์ ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้จดัจ าหน่ายและบรกิารโดยตรง
ผ่านบรษิทัฯ 

ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่ 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 

ทีต่ ัง้ศนูยบ์รกิาร เลขที ่22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107557000365 

ทุนจดทะเบยีน 120,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ 120,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

โทรศพัท ์ (66) 2953 8800 

โทรสาร (66) 2589 8586 

เวบ็ไซต์ www.masterkool.com 

  

บคุคลอ้างอิง  

นายทะเบยีนหุน้ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(แห่งประเทศไทย) จ ากดั 
93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์(66) 2009 9000 โทรสาร (66) 2009 9991 

ผูส้อบบญัช ี นางณฐพร พนัธุอุ์ดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3430 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
อาคารบางกอกซติี้ทาวเวอร ์ชัน้ที ่15 เลขที ่179/74-80 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์(66) 2344 1000, (66) 2824 5000 โทรสาร (66) 2286 5050 
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6.1.2 รายละเอียดของนิติบคุคลท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้ว 

ชือ่บรษิทั  บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  

ประเภทธุรกจิ บรกิารให้ค าปรกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ จ าหน่าย และใหบ้รกิารเกี่ยวกบัระบบประหยดั
พลงังาน และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เช่น ระบบโอโซนส าหรบัระบบปรบัอากาศ ระบบ
โอโซนส าหรบัระบบซักผ้าขนาดใหญ่ เครื่องล้างผกัด้วยโอโซน เครื่องก าจดักลิ่น
รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้ 

ทีต่ ัง้ส านกังาน เลขที ่22 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0105554064743 

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 

ทุนช าระแลว้ 1,000,000 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.98  

โทรศพัท ์ (66) 2953 8800 

โทรสาร (66) 2591 9849 
 

6.2 ข้อมลูส าคญัอ่ืน 

ปจัจุบนับรษิัท อินโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุ้น 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยเป็นทุนช าระแลว้เตม็จ านวน ทัง้นี้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2560 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจ านวน 29,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 290,000 หุน้ มลูค่า
หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน ทัง้นี้บรษิทั อนิโนว์ กรนี โซลูชัน่ 
จ ากดั อยู่ระหว่างการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 120 ล้านบาท เรยีกช าระแลว้ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 480 
ลา้นหุน้  

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้สงูสุด 10 รายแรก ณ วนัที ่15 มนีาคม 2560  

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) คิดเป็นสดัส่วน (ร้อยละ) 

1. นายนพชยั วรีะมาน 122,932,260 25.61 

2. นายฟงั เมง็ ฮอย 70,372,200 14.66 

3. นางสาวเพรชรตัน์ จรรยธรรมพต  43,476,500 9.06 
4. บรษิทัร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจ ากดั1/ 27,672,072 5.77 

5. นายโชตพินัธ ์เตยีววิฒัน์ 26,230,000 5.46 
6. นายโกมนิทร ์กรตม ี 20,196,582 4.21 

7. นายอธภิ ูลอืชยัชนะกุล 18,181,800 3.79 

8. นายชยัรตัน์ โกวทิจนิดาชยั 10,000,000 2.08 
9. นายกติตศิกัดิ ์โภคา 6,000,000 1.25 

10. นางสาวรชัภร จติตเสถยีร 5,329,962 1.11 
11. อื่นๆ  129,608,624 27.00 

รวม 480,000,000 100.00 

1/บรษิทัร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจ ากดั มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 200 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิลงทุนจากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ประกอบธุรกจิร่วมลงทุนกบับรษิทัขนาดกลางและขนาดย่อม  

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้แก่ผู้ถอืหุน้ ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สุทธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่น  

อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีน้่อยกว่าอตัราทีก่ าหนด
ขา้งตน้ หรอืงดจ่ายเงนิปนัผล โดยขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ
ความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  ภายใต้เงือ่นไขทีว่่า บรษิทั
จะตอ้งมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ และการด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ ตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

ทัง้นี้ มติของคณะกรรมการบรษิัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงนิปนัผล จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัิใหจ่้ายเงนิปนัผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานต่อทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8.  โครงสรา้งการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการ 

โครงสร้างการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดของคณะกรรมการแต่ละชุด ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 มีจ านวนทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมดปี 2559 

1. นายประกจิ ตงัตสิานนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7/7 

2. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7/7 

3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7/7 

4. นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ1) กรรมการ กรรมการอสิระ 5/7 
5. นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ กรรมการ 6/7 
6. นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการ  6/7 
7. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 7/7 
8. นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการ  7/7 
9. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั2) กรรมการ  5/7 

 หมายเหตุ: กรรมการบรษิทัทุกท่านผ่านการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

1) นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ  ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2559 
2) นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2559 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ คอื นายนพชยั วรีะมาน นายฟงั เมง็ ฮอย (Mr. Fung Meng Hoi) 
นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ และนางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการสองในสีค่นลงลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่เมือ่วนัที่  
21 ตุลาคม 2556 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2556 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2556  

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ)  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายประกจิ ตงัตสิานนท์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 
3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 4/4 
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กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีส่อบทานความน่าเชื่อถอืของงบ
การเงนิของบรษิทัฯ คอื นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา โดยมนีางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2557 มมีตแิต่งตัง้ โดย ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระทัง้คณะ ดงันี้ 

รายช่ือ  ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2/2 

2. นายประกจิ ตงัตสิานนท์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  2/2 
3. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  2/2 
หมายเหตุ: นางญดา ล่าฟ้าเรงิรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายนพชยั วรีะมาน ประธานกรรมการบรหิาร 11/11 
2. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั1) กรรมการบรหิาร 7/11 
3. นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการบรหิาร  11/11 
4. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ กรรมการบรหิาร 11/11 
5. นายโกมนิทร ์กรตม ี กรรมการบรหิาร  9/11 
6. นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย กรรมการบรหิาร 11/11 
7. นายสทิธพิร หล่อตระกลู กรรมการบรหิาร - 
8. นายสรรชยั ศรวีบิลูย ์ กรรมการบรหิาร - 
9. นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั กรรมการบรหิาร - 

หมายเหตุ: นางสาวสวติตา ศรเีกษตร ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
1) นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั  ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2559 
  กรรมการบรหิารล าดบัที ่7-9  ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่ 1 มกราคม 2560 

8.2 ผูบ้ริหาร 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 รายนามผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ  
3. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโลจสิตกิส์ 
4. นายโกมนิทร ์กรตม ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารโรงงาน 
5. นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั 
6. นายสทิธพิร หล่อตระกลู ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิคา้ปลกี 
7. นายสรรชยั ศรวีบิลูย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิต่างประเทศ 
8. นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานวศิวกรรมและบรกิารลกูคา้ 

หมายเหตุ: นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของ 
  บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั ณ 1 มกราคม 2560   
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8.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2556 ได้มมีติแต่งตัง้ให้นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย กรรมการบรหิารของบรษิัทฯ ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการบรษิทัตัง้แต่วนัที ่21 ตุลาคม 2556 โดยเลขานุการบรษิทัมขีอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีก่ าหนดในมาตรา 
89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่31 สงิหาคม 
2551  ทัง้นี้ หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงันี้ 

(1)  จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
ก. ทะเบยีนกรรมการ 
ข. หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ  
ค. หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2)  เก็บรกัษารายงานการมสี่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้เสยีตาม
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั
รายงานนัน้  

(3)  ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในกรณทีีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากต าแหน่ง หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้คณะกรรมการจะตอ้งแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคน
ใหม่ภายใน 90 วนันับแต่วนัทีเ่ลขานุการบรษิทัคนเดมิพน้จากต าแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ทัง้นี้ คณะกรรมการมอี านาจ
มอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาดงักล่าวได้ 

นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย ดงันี้ 

(1) ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัฯ ใหฏ้บิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(3) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลและสาธารณชน
ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

(4) จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
(5) หน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยที่นางสาวมลัลิกา ตระกูลไทย ได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (รุ่นที่ 28) (Fundamentals for 
Corporate Secretaries) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยแลว้ นอกจากนี้ ยงัไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน 
(รุ่นที ่10) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และในปี 2559 ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสูตรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances 
for Corporate Secretaries) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่ประวตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ปรากฎในเอกสารแนบ 1 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 ได้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ซึ่งไม่มเีงนิเดอืนประจ า โดยพจิารณาให้เหมาะสมกบับทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลงานของ
บรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรม ประสบการณ์  ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาท และความ
รบัผดิชอบ  รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่านต่อ บรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  เบีย้ประชมุส าหรบัประธาน เบีย้ประชมุส าหรบักรรมการต่อท่าน 
กรรมการบริษทั 30,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท/ครัง้ 20,000 บาท/ครัง้ 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เขา้ประชุม อย่างไรก็ดี ตามหลกัเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
หรอืพนักงานของบรษิัทฯ จะไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิัทและ/หรอืกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 
2559 บรษิทัฯ มคี่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทัและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ดงันี้ 
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รายช่ือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 (บาท)  

คณะกรรมการ 
บริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
และกรรมการท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

รวม 

1. นายประกจิ ตงัตสิานนท ์ 210,000 80,000 40,000 30,000 360,000 
2. นายสรรพชัญ โสภณ 140,000 120,000 40,000 20,000 320,000 
3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา 140,000 80,000 60,000 20,000 300,000 
4. นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ1) 100,000 - - 20,000 120,000 
5. นายกฤษณ ไทยด ารงค์ 120,000 - - - 120,000 
6. นายฟงั เมง็ ฮอย 120,000 - - - 120,000 
7. นายนพชยั วรีะมาน2) - - - - - 
8. นส.เบญจรตัน์ หตัถชาญชยั2) - - - - - 
9. นส.สุนนัทา ว่านวฒัน์2) - - - - - 

รวม 830,000 280,000 140,000 90,000 1,340,000 
หมายเหตุ:  1) นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ ด ารงต าแหน่งกรรมการ เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2559 

2)  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย   
                   ไดแ้ก่ นายนพชยั วรีะมาน นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ และ นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั  

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2557 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรหิาร โดยค่าตอบแทนจะ
เป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรหิารตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุมเท่านัน้ ซึ่งประธานกรรมการ บรหิารจะไดค้่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อ
ครัง้ ขณะทีก่รรมการบรหิารจะไดค้่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครัง้ ทัง้นี้ กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ได้
รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรหิาร ซึง่ปจัจุบนักรรมการบรหิารทุกท่านเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงนิเดือน โบนัส เงนิประจ าต าแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เงนิสมทบเข้ากองทุน
ประกนัสงัคม โดยทีใ่นปี 2559 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารและกรรมการบรหิาร ดงันี้ 

 
 ปี 2559 

จ านวนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร (ราย) 6 
รวมค่าตอบแทน (บาท) 9,501,234 

หมายเหตุ: รวมค่าตอบแทนของนายนนัฑวฒัน์ ค าเอม CFO ซึง่ไดล้าออกระหว่างปี 

8.4.3 ค่าตอบแทนอ่ืน 

เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษิทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืนแต่ละเดอืน และ
บรษิทัฯ จ่ายสมทบในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน ซึ่งในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรบัผูบ้รหิาร 6 ราย 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 146,360 บาท 

8.5 บคุลากร 

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารและการพฒันาบุคลากร เพือ่ใหค้งไวซ้ึง่บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ อนั
จะเป็นพืน้ฐานทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

จ านวนพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มทีัง้สิ้นจ านวน 250 คน โดยมคี่าตอบแทนพนักงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคดิเป็นจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 109,185,459 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าว เช่น เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมชิชัน่ 
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โบนัส เงนิประจ าต าแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยนั เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี และสวสัดกิารอื่นๆ เป็นต้น ทัง้นี้ จ านวน
พนกังานในแต่ละสายงานประกอบดว้ย 

 
 จ านวนพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ผูบ้รหิาร 5 
สายงานธุรกจิและการบรกิารลกูคา้1) 129 
สายงานบญัชแีละการเงนิ 21 
สายงานโลจสิตกิส ์ 35 
สายงานบรหิารโรงงาน 20 
ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 13 
ฝา่ยประกนัคุณภาพ  9 
ฝา่ยจดัซื้อ 4 
ฝา่ยประกนัคุณภาพ 9 
อื่น2) 8 
บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั 6 
รวม 250 

หมายเหตุ : สายงานธุรกจิและการบรกิารลกูคา้1) ทุกช่องทางขายและบรกิาร สนบัสนุนงานขาย การตลาด วศิวกรรม  ไมร่วมพนกังาน PC 
 : อื่นๆ2) ส านกัเลขานุการบรษิทั หน่วยงานตรวจสอบภายใน ส านกักรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยสารสนเทศเพื่อการบรหิาร แผนกวจิยั

และพฒันาผลติภณัฑ ์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน และมนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่
เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และความช านาญ รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในทุกระดบั ซึง่นโยบายในการพฒันาบุคลากรของ
บรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้  

• การพฒันากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ มนีโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่
เกีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั 
เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 

• พฒันาผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน โดยการส่งเสรมิ และสนับสนุนให้
บุคลากรไดร้บัการศกึษาต่อ การอบรม สมัมนา ดงูาน ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

• จดัท าแผนพฒันาบุคลากร (Training Road Map) ส าหรบัแต่ละต าแหน่ง เพื่อใหบุ้คลากรมสีมรรถนะตรงตามต าแหน่งงาน และมี
ความกา้วหน้าในสายอาชพี รวมทัง้มคีวามเตรยีมพรอ้มส าหรบัการสบืทอดต าแหน่ง 

• สรา้งจติส านึกของบุคลากรใหม้กีารปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของจรยิธรรมและธรรมาภบิาล โดยการยกย่อง และส่งเสรมิคนดี 

• ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน (On the Job Training) 

• ส่งเสรมิใหบุ้คลากรยดึมัน่ในวฒันธรรมองค์กร มทีศันคตคิวามเป็นเจา้ของ มจีติส านึกในการท างานร่วมกนั การใหบ้รกิารทีด่แีละ
ประทบัใจแก่ลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอก 
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 โครงสร้างองคก์รของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

 
หมายเหต:ุ * บรษิทัฯ ว่าจา้งบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยโดยม ี
 นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์(กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั) เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน (รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 3) 
 
 
 

  

คณะกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
นายนพชยั วรีะมาน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานธรุกิจค้าปลีก 
นายสทิธพิร หล่อตระกลู 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบญัชีและการเงิน 

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานธรุกิจต่างประเทศ 

นายสรรชยั ศรวีบิลูย์ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานโลจิสติกส ์

นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานวิศวกรรมและบริการลกูค้า 

นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบริหารโรงงาน 
นายโกมนิทร ์กรตม ี

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน * 

ส านักเลขานุการบริษทั  
นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย 
นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ 
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9.  การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีระบบการบรหิารจดัการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างความความเชื่อมัน่ในกลุ่มผู้ถอืหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย บรษิัทฯ ไดด้ าเนินงานตามแนวทางขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสี าหรบั
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) โดยครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัต่อไปนี้ 

หมวด 1 : สิทธิของผูถ้ือหุ้น (The Right of Shareholders) 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัถงึสทิธพิื้นฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอนหุน้ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการไดร้บัส่วนแบ่ง
ก าไรของบรษิทัฯ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯอย่างเพยีงพอ สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้ การแสดงความคดิเหน็ การแต่งตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่นการจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและ
หนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบั การลด โดยจะไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ได้
ใชส้ทิธขิองตน  

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯมนีโยบายในการด าเนินการในเรือ่งต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิ และอ านวยความ
สะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1) จดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืน นบัจากวนัสิน้สุดรอบบญัชใีนแต่ละปี โดยจะดแูลใหม้กีารให้
ขอ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม พร้อมทัง้จดัส่งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รบัทราบ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั และลงประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนัก่อนทีจ่ะ
ถงึวนัประชุมไมน้่อยกว่า 3 วนั โดยก าหนดใหใ้นแต่ละวาระการประชุมมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ยและมกีาร
บนัทกึการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ 

2) บรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผู้ถอืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้ชี้แจงสทิธแิละกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชุม รวมถงึข ัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ ของผูถ้อืหุ้นในการเขา้ประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นไดม้เีวลา
ศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

3) ในกรณีทีผู่ถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดเ้พือ่สนบัสนุนการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ โดยใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบ
ใดทีบ่รษิทัฯไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม ได้แก่ หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิ
ทางการลงคะแนนไดเ้อง หรอื แบบ ค. ซึง่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

4) ก่อนการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุมผ่าน E–mail: 
comsec@masterkool.com  

5) ในการประชุม บรษิทัฯ จะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถาม
ในวาระต่างๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้

หมวด 2 : การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินการของบรษิทัฯ 
โดยก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีน
ไปยงักรรมการอสิระ โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูพ้จิารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะ
ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารเยยีวยาทีเ่หมาะสม  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และลูกจา้งของกลุ่มบรษิัททีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) ห้ามใช้ ขอ้มูล
ภายในซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยเพือ่ท าการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นระยะเวลา 30 วนั ในช่วงระยะเวลาก่อนการน าเสนอ
งบการเงนิประจ างวดต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนทีข่อ้มลูนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และไดก้ าหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูของ
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บรษิทัฯ หรอืการน าขอ้มลูของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทัง้
ได้ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่คณะกรรมการและผู้บรหิารบรษิัทฯ ในหน้าที่การรายงานการถือหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้จะแจง้ข่าวสารและ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ตามทีไ่ดร้บัแจ้งจากทาง
หน่วยงานดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

หมวด 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ค านึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และ
ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ หรอื ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสงัคม เป็นต้น โดยบรษิัทฯ ตระหนักดวี่ าการ
สนบัสนุน และรบัฟงัขอ้คดิเหน็ ตลอดจนการสรา้งสมัพนัธอ์นัด ีกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน และพฒันาให้
ธุรกจิของบรษิทัฯมกีารเตบิโต และขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบรษิทัฯ จะจดัใหทุ้กกลุ่มมสีทิธไิดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 
รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มุง่เน้นการเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนินธุรกจิเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ผูถ้อืหุน้  โดยค านึงถงึ
การเจรญิเตบิโตของมูลค่าบรษิทัฯในระยะยาว รวมทัง้มรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีด่ี การเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างโปร่งใส  

พนกังาน      บรษิทัฯ จะสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  เพราะบรษิทัฯตระหนักดวี่า
พนักงานเป็นหนึ่งในทรพัยากรหลกัที่มคีวามส าคญัในการพฒันาองค์กรให้มคีวามเติบโต  บรษิัทฯจงึปฏบิตัิต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ โดยใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ไดม้กีารส ารวจสุขภาวะของพนักงาน และด าเนินการพฒันาในเรื่องต่างๆ ตามแนวทางการสรา้ง “องค์กร
แห่งความสุข หรอื องคก์รสุขภาวะ” (Happy Workplace) 

คู่คา้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่คา้ตามกรอบการคา้ทีสุ่จรติ โดยยดึหลกัการปฏบิตัติามสญัญา เงือ่นไข ทางการคา้ และค ามัน่
ทีใ่หไ้วก้บัคู่คา้ เพือ่ใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดทีางธุรกจิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย 

คู่แขง่ บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งอย่างมจีรรยาบรรณ ตามการแข่งขนัทีด่ ี โดยหลกีเลีย่งการแข่งขนัดว้ยวธิไีม่สุจรติเพื่อ
ท าลายคู่แขง่  

ลกูคา้ บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะใหบ้รกิารที่ดแีละสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้าจดัหาสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ  ท า
การคา้กบัลูกคา้ดว้ยความซื่อสตัย์และเป็นธรรม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้ 
เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง และมชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ผ่านหน่วยงาน
กลาง ซึง่ไดแ้ก่ ส านกังานเลขานุการบรษิทั อกีดว้ย 

ชุมชนและสงัคม บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนรอบๆ ทีต่ ัง้ส านักงานของบรษิทัฯ โดยมกีาร
รณรงคใ์หป้ระหยดัพลงังาน รวมถงึการด าเนินธุรกจิทีไ่มข่ดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืไมเ่กดิความเสยีหายต่อ
สงัคม นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัมนีโยบายการจ้างแรงงานทอ้งถิ่นในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัที่ตัง้โรงงานของบรษิัทฯ ที่
อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุร ี

หมวด 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัฯ ตระหนักดถีงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มลูทาง
การเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ของผูล้งทุน และ ผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางและสื่อต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หนงัสอืพมิพ ์เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูโดยเท่าเทยีมกนั  

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการบรษิัทฯ หรอืบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารไดม้อบหมาย เป็นผูร้บัผดิชอบในเรื่องการ
เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และตดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
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ทัง้นี้สามารถตดิต่อไดท้ีโ่ทรศพัท์ 0 2953 8800 โทรสาร 0 2589 8586 หรอืที ่E-mail: comsec@masterkool.com 

หมวด 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

๏ โครงสร้างของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีส่ามารถเอื้อประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ โดย
เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการใหค้วามเหน็ชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิารซึง่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมด เพื่อท า
หน้าทีถ่่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝา่ยบรหิารเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 3 วาระ หรอืไม่เกนิ 9 ปีนับจากวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจ าเป็นดงักล่าว  

กรรมการจะด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิ 5 บรษิทั และตอ้งไมป่ระกอบกจิการ หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีม่นีัย
ในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวน
หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั ฯ หรอื
บรษิทัย่อย 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักล่าว
ไวอ้ย่างชดัเจน  

ทัง้นี้คณะจดัการความเสีย่ง ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยฯ โดยมปีระธานกรรมการบรหิารเป็นประธาน
คณะจดัการความเสีย่ง จะท าหน้าทีส่นับสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรือ่งเกีย่วกบัการบรหิาร
จดัการความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิดว้ย  

๏ บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีพ่จิารณา และใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์
และภารกจิ กลยุทธ์ ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณของบรษิัทฯ รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ เพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยนโยบายดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นี้เพือ่เป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว  

จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมกีารก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพือ่เผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า  การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทาง
ธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯเท่านัน้  และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ก าหนดให้ผูท้ ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการที่พจิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอืการเกีย่วโยงของตนใน
รายการดงักล่าว และตอ้งไมเ่ขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไมม่อี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ  
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คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั  และรายการที่มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรือ่งการก าหนดราคาและเงือ่นไขต่างๆ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ใหเ้สมอืน
ท ารายการกบับุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และจะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ 
รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีด่ี โดยไดจ้ดัให้มกีารจดัท าคู่มอืระเบยีบ และคู่มอืการปฏบิตังิานโดย
ก าหนดใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนตารางอ านาจด าเนินการ (Authority Table) เพื่อก าหนดอ านาจด าเนินการและระดบั
วงเงนิอนุมตัริายการประเภทต่างๆ ของฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพของ
ระบบควบคุมภายในทีบ่รษิทัฯจดัใหม้ขี ึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวนระบบควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัิ
ตามกฎ ระเบยีบ นโยบาย และการก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน โดยบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมผีูต้รวจสอบระบบควบคุม
ภายในซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก (Outsource IA) ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ซึ่งปฏบิตัหิน้าทีร่่วมกบั
ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได้ร ับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการ และข้อก าหนดเกีย่วกบัจริยธรรมทางธรุกิจ และข้อพึงปฏิบติั
ในการท างาน (Code of Conduct) รวมถึงนโยบายบริษทัข้ึน และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสม า่เสมอ 

๏ การประชมุคณะกรรมการ  

บริษัทฯ จะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ทุกไตรมาส รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดปฏทิินการประชุม
ประจ าปีขึน้ล่วงหน้า เพือ่คณะกรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมการประชุมได ้ทัง้นี้บรษิทัฯ อาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความ
จ าเป็นและความส าคญั โดยการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จะก าหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ า การประชุมกรรมการบรษิัทฯ จะมเีลขานุการบรษิัทฯ เป็นผู้จดัท าวาระต่างๆ ของการประชุมและด าเนินการจดัส่ง
เอกสารการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุมเพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาพจิารณาและศกึษาขอ้มลูอย่าง
เพยีงพอ รวมถึงการบนัทกึการประชุม และจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้รรมการบรษิัทฯเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดัเก็บ
รายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัทฯ อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบรษิัทฯ และผู้ที่
เกีย่วขอ้งตรวจสอบได ้ 

๏ ค่าตอบแทน  

บรษิัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจนและเปิดเผยตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดย
เทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั  อย่างเหมาะสมเพื่อรกัษาใหผู้ม้ ี
ความสามารถท างานกบับรษิทัฯ ต่อไปในระยะยาว  

๏ การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

บรษิทัฯ สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาความรูค้วามสามารถในระบบการก ากบัดแูลกจิการเพื่อใหม้ี
การปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ทีจ่ะมกีารฝึกอบรม และ ใน
กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืผู้บรหิาร บรษิัทฯจะจดัให้มเีอกสาร /ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารใหม ่และการปฐมนิเทศ รวมถงึการเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์แก่กรรมการหรอืผูบ้รหิารใหมด่งักล่าว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ่งเป็นผูก้ ากบัดูแลองค์กรมุ่งมัน่ทีจ่ะน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี  
2560 มาปรบัใชใ้นการก ากบัดแูล ใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่อีย่างต่อเนื่องในระยะยาว เป็นทีน่่าเชื่อถอืส าหรบั ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่ วขอ้ง
ในรอบดา้น เพือ่ประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าใหก้บับรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุง่หวงัของธุรกจิ ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และสงัคมโดยรวม  
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9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทัง้ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม และลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจ
ใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 
2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และนโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการ ก าหนดให้กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีของบรษิทัฯ  ทุกๆคราวให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นี้ ใหก้รรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน  และถ้าตกลงกนัในเรื่องข องการ
ออกจากต าแหน่งไมไ่ด ้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากโดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้ 

อกีทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ในขณะที่คณะกรรมการบริหารให้มวีาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท แต่กรณีกรรมการบริหารที่เป็ น
บุคคลภายนอกอื่นใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิารซึ่งมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิัทฯ ทัง้หมด เพื่อท า
หน้าทีถ่่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝา่ยบรหิารเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

รายละเอยีดคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่37-39 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) ดูแล และจดัการบรษิัท รวมถึงปฏบิตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อื
หุน้ทุกราย (Accountability to Shareholders) 

(2) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั และก ากบัควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้
ฝา่ยบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และระเบยีบของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใต้การก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Maximize Economic 
Value and Shareholders’ Wealth) 

(3) ควบคุม ดแูลใหฝ้า่ยบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยอย่างมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีม 
(4) พจิารณา และก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี และปรบัปรุงแผนงบประมาณประจ าปีใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบาย 

และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึตรวจสอบ และควบคุมใหฝ้่ายบรหิารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณ
ประจ าปี 

(5) ตดิตามการด าเนินกจิการของบรษิัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏบิตัติามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั โดยก าหนดใหฝ้า่ยบรหิารรายงานผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนถงึเรือ่งทีส่ าคญัอื่นๆ 
ของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทั
เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 

(6) ด าเนินการใหบ้รษิทัมรีะบบทางบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ทีม่ปีระสทิธผิล และเชือ่ถอืได ้

(7) มบีทบาทส าคญัในการด าเนินการเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้แีนวทาง และมาตรการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม
เพยีงพอ และมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 

(8) พจิารณา และอนุมตั ิและ/หรอืพจิารณา และใหค้วามเหน็ เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทีม่ ี
นัยส าคญัต่อบรษิัท และการเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่
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เกีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบับรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด 
(9) จดัใหม้รีายงานประจ าปีของบรษิทั และ/หรอืของคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย หรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนด รวมถงึรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจรงิถงึสภาพการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนั 
และแนวโน้มการด าเนินธุรกจิในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวก และลบ พรอ้มเหตุผลสนับสนุนอย่างเพยีงพอ พจิารณา 
และอนุมตัิโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ ซึ่งรวมถึงจดัตัง้คณะอนุกรรมการต่างๆ สรรหา และแต่งตัง้
กรรมการ หรอืบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ และความรู ้ความสามารถ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร เขา้ด ารงต าแหน่ง
สมาชกิในคณะอนุกรรมการ รวมถงึก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ 

(10) พจิารณา และแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 
(11) พจิารณา และก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนประจ าปีของบรษิทั และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน โดยค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ทีเ่หมาะสม เช่น ผลการประเมนิงาน ต าแหน่ง ขอบเขตหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบ คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

(12) พจิารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการทีเ่หมาะสม ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา และอนุมตัิ 

(13) พจิารณาบุคคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

(14) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี รวมทัง้พจิารณาแต่งตัง้บุคคลที่มี
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 

(15) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวต้องจดัท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษร หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชดัเจน และมกีารระบุขอบเขตอ านาจ 
หน้าที่ของผู้รบัมอบอ านาจไว้อย่างชดัเจน  อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รบัมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัิรายการที่บุคคล
ดงักล่าว หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (“บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง” ให้มคีวามหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั ยกเวน้ เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

(16) มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบอื่นใด ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(17) พจิารณาและอนุมตักิารด าเนินการที่ส าคญัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัท เพื่อให้เกดิประโยชน์สู งสุดแก่
บรษิทั เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการต่อไปนี้ จะกระท าไดก้ต่็อเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั 
2) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
3) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
5) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้
6) การควบกจิการ หรอืการเลกิบรษิทั 
7) กจิกรรมอื่นใดทีก่ าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใหต้้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
เช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ เป็นตน้ 
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ทัง้นี้ การด าเนินการในเรื่องใดที่กรรมการหรอืผู้รบัมอบอ านาจจากกรรมการ หรอืบุคคลที่มสี่วนได้เสยีหรอืที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั บุคคลดงักล่าวจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการทีม่คีวามรูค้วามช านาญทีเ่หมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏบิตังิานใน
การศกึษาและกลัน่กรองเรื่องส าคญัที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  
ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมอีงคป์ระกอบ
และขอบเขตอ านาจหน้าที ่ดงันี้ 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพือ่ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและธรรมาภบิาล 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชอืถอื คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
ประกอบด้วยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม สามารถอุทศิเวลาเพยีงพอในการปฏบิตักิาร 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งไดร้บัการพจิารณาคุณสมบตัอิย่างรอบคอบ เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคคลทีจ่ะใหค้วามเชือ่ม ัน่ใน
ประสทิธภิาพโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  เมือ่พน้ต าแหน่งแลว้อาจ
ไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้

รายละเอยีดคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่37-39  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บรษิัทมกีระบวนการจดัท า และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงนิของบรษิัทอย่างถูกต้อง ควบถ้วน 
เพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอก และผู้บรหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรอืตรวจสอบ
รายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเป็นเรือ่งส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

(2) สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการ
พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน หรอืเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบ
บญัชนีัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึผลการปฏบิตังิานในปี
ทีผ่่านมา ตลอดจนพจิารณาถอดถอนผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็น สมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
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(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ร ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
(7) ปฏบิตัิการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน

นโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร 
ทบทวนร่วมกบัผู้บรหิารในรายงานส าคญัที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงาน และการ
วเิคราะหข์องฝา่ยบรหิาร เป็นตน้ 

(8) มอี านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะ
การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ไดแ้ก่ 
(ก) รายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบ ควบคุมภายใน 
(ค) ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(9) มอี านาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวชิาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิัท 

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
(10) รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 

ทัง้นี้  อ านาจของกรรมการตรวจสอบดงักล่าว จะไม่รวมถึงอ านาจที่ท าให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รบัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนัน้ หรือผู้ร ับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มสี่วนไดเ้สยี
หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยได ้

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเลอืกจากกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่ง 
และ/หรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกนิ 5 คน ทัง้นี้ 
ก าหนดใหก้รรมการอสิระท าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

รายละเอยีดคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่37-39  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(1) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และหรอืผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิในกรณีทีต่ าแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณี
อื่นๆ 

(2) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง ผู้บรหิารระดบัสูงระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป และต าแหน่งเลขานุการ
บรษิัท ในกรณีทีม่ตี าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป รวมทัง้ก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

(3) พจิารณากลัน่กรองโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป 

(4) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบักรรมการในคณะกรรมการบรษิัท 
กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสูง ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั 
และภาวะตลาดอยู่เสมอ 
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(5) ก าหนดโบนสัและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปีของผูบ้รหิารและพนกังาน โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทั 

(6) พจิารณากลัน่กรอง โครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบรษิทั 
(7) กลัน่กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ีจ่ะได้ร ับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกีย่วขอ้งว่าไม่ไดเ้ป็นผูท้ี่ม ี

คุณสมบตัไิมเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน 

(8) ในกรณีทีม่กีารเสนอชื่อกรรมการทีพ่้นวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ควรน าเสนอผลงาน (Contribution) และประวตักิารเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

ก าหนดให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งทุกปี โดยใหก้รรมการทีอ่ยู่ใน
ต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระสามารถ
ไดร้บัเลอืกตัง้เขา้รบัต าแหน่งไดอ้กี 

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
เพื่อท าหน้าทีบ่รหิารกจิการแทนคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามทศิทาง นโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการบรษิทัก าหนดและ
มอบหมาย 

รายละเอยีดคณะกรรมการบรหิาร ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่37-39  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

(1) พจิารณากลัน่กรองแผนธุรกจิ และงบประมาณประจ าปีเพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(2) ก าหนดนโยบายการเงนิการลงทุนของบรษิทั และก าหนดทศิทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั และ

อนุมตัหิลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถงึขอ้เสนอการลงทุนตามระเบยีบบรษิทั 
(3) พจิารณา และด าเนินการในประเดน็ทีส่ าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
(4) พจิารณากลัน่กรอง และใหข้อ้เสนอแนะงานทุกประเภททีเ่สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(5) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วมทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญาระหว่างผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วมทุน (ถา้ม)ี 
(6) ดแูล และตดิตามผลการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัก าหนด และอนุมตั ิรวมถงึรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 
(7) พจิารณานโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

๏ ระบุและประเมนิความเสีย่งใหค้รอบคลุม ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน 
(Operational Risks) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risks) และความเสีย่งดา้นกฎหมาย (Legal Risks) 

๏ พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัลกัษณะและ
ขนาดความเสีย่งแต่ละดา้นของธุรกรรมทีบ่รษิทัด าเนินการ 

๏ ตดิตามผลการประเมนิความเสีย่งทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing)  
๏ ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากผลติภณัฑ์ใหม่ หรอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ส าหรบัธุรกรรมทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม ่

รวมถงึก าหนดแนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
(8) พจิารณากลัน่กรองเรือ่งทีก่รรมการผูจ้ดัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ หรอือนุมตัิ 
(9) อนุมตัเิรือ่งเกีย่วกบัการเงนิ และทรพัยส์นิของบรษิทัตามขอบเขตอ านาจอนุมตัิ 

(10) มอบหมาย หรอืแนะน าใหก้รรมการผูจ้ดัการพจิารณา หรอืปฏบิตัใินเรือ่งหนึ่งเรือ่งใดทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
(11) แต่งตัง้คณะท างานเพือ่พจิารณาเรือ่งหนึ่งเรือ่งใดทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
(12) พจิารณา และน าเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรแจ้งให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ หรอืพจิารณาให้ความ

เหน็ชอบ หรอือนุมตั ิ
(13) พจิารณาเรือ่งอื่นใด หรอืปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อนึ่ง อ านาจการอนุมตัขิองกรรมการบรหิารจะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการอนุมตัริายการทีท่ าใหก้รรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถลงมตอินุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อย 
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ทัง้นี้ กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งเท่าทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั เวน้
แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น และกรณกีรรมการบรหิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอกอื่นซึ่งมไิดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืเป็นบุคคลภายนอกอื่น ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีติ
เป็นอย่างอื่น กรรมการบรหิารทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไม่เป็นการต่อวาระ
โดยอตัโนมตั ิ

9.2.5 ผูบ้ริหาร และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ  

รายละเอยีดผูบ้รหิาร ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่37-39  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

(1) บริหารจดัการ ควบคุมดูแล และอนุมตัิการด าเนินกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบรษิัทและด าเนินงาน
ตามปกตขิองบรษิทั 

(2) อนุมตัิการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยพนักงานอาวุโสระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หรอื
ต าแหน่งอื่นที่เทยีบเท่า ดงักล่าว ตามโครงสร้างองค์กรที่ไดอ้นุมตัิไว้ รวมทัง้การอนุมตัอิตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทน หรอื
ประโยชน์อื่นแก่บุคคล 

(3) บรหิารบรษิทัตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถงึแผนธุรกจิ และแผนกลยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตั ิ
(4) มอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยอยู่ในขอบเขตทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

อ านาจอนุมตั ิหรอืระเบยีบขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว้ 
(5) มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อ

รกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 
(6) มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
(7) อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ อ านาจกรรมการผู้จดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จดัการเหน็สมควร จะไม่รวมถงึอ านาจ 
หรอืการมอบอ านาจในการอนุมตัริายการใดทีต่นเอง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืบริษทัย่อย หรอืรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกจิปกตทิัว่ไปของ
บรษิัท หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนุมตัริายการดงักล่าวต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัเพือ่พจิารณา และอนุมตัติามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

9.2.6 การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 ไดม้กีารอนุมตักิารแกไ้ขอ านาจการอนุมตัิ
วงเงนิที่ส าคญั ซึ่งบรษิัทเรียกว่า “อ านาจด าเนินการ” (Authority Table) โดยที่อ านาจอนุมตัิของคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการในเรือ่งทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

อ านาจด าเนินการของบรษิัทฯ จดัท าขึ้นเป็นการมอบอ านาจด าเนินการและการอนุมตัิวงเงนิในระดบักรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั โดยระบุการเสนอขออนุมตัดิงันี้ 

๏ อ านาจด าเนินการระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป ให้บุคคลหรอืคณะบุคคลผูไ้ดร้บัมอบหมาย เป็นผูร้วบรวมเสนอขอ
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

๏ อ านาจด าเนินการระดบัต ่ากว่าระดบักรรมการผูจ้ดัการลงมา ใหบุ้คคลหรอืคณะบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากบุคคล
หรอืคณะบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท เป็นผูเ้สนอขออนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ และใหม้กีาร
ทบทวนทุก 2 ปี หรอืเมือ่เหน็สมควร 

ทัง้นี้ งบประมาณรายจ่ายลงของบรษิทัฯ ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและหากการท ารายการใดมี
ลักษณะเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  นอกจากนี้ ผูท้ ีม่อี านาจอนุมตัไิม่สามารถอนุมตัริายการใดทีต่นเอง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งอาจมคีวามขดัแยง้ มี
ส่วนไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได้ 
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9.3 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสดุ 

การคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสูงสุด ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งท าหน้าที่ในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าว และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณ)ี ส่วนการสรรหาคดัเลอืกต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัรองลงมา
อยู่ในขอบเขต อ านาจและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูสุดซึง่หมายความถงึต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการในปจัจุบนั  

ทัง้นี้  บุคคลที่ได้ร ับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยงัพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ท างานดว้ย 

นอกจากนี้ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการจะด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ได ้แต่ต้องไม่เกนิ 5 บรษิทั และต้องไม่ประกอบกจิการ 
หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า  หรอื
ถอืหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการไปด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในกจิการอืน่ 

9.3.1 การสรรหากรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทัทีท่รงคุณวุฒ ิและมปีระสบการณ์ เพื่อท าหน้าทีดู่แล
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชือ่กรรมการบรษิทัเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ และ/
หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา   

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยงัได้เปิดโอกาสให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นมสี่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทดว้ย โดยที่กรรมการบรษิัทจะต้องมคีุณสมบตัิ
เบือ้งตน้ ดงันี้ 

๏ มคีุณสมบตัไิม่ขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบับริษัท
เกีย่วกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั เป็นตน้ 

๏ มคีวามซื่อสตัย์ คุณธรรม ความคดิรเิริม่ ความเป็นเลศิ ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม ความเป็นอสิระและการให้
โอกาสผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

๏ ประวตักิารศกึษาและประวตักิารท างานอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
๏ การอบรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการก ากบัดแูลกจิการและการก าหนดนโยบายในระดบัสงู 
๏ ความมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
๏ การอุทศิเวลาและความสามารถเพือ่ยกระดบัการพฒันากจิการของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า  3 คน โดย
มคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบรษิทัที่
เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรอืกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทกัษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเขม้แขง็ของโครงสร้าง
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะมกีารทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 

การเลือกตัง้กรรมการบริษทั 

การเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงันี้ 
๏ ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
๏ ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นมอียู่เลอืกบุคคลทีไ่ดร้บั

การเสนอชื่อเป็นกรรมการทลีะคน โดยเลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
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๏ บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีพ่งึจะมหีรอื
พงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่
พงึจะม ีใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงไดเ้พิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพจิารณา
แต่งตัง้บุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี้ มตกิารแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว ต้องไดร้บั
คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิทัออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการบรษิทัทีจ่ะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบรษิทัทีต่้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นัน้  บรษิัทฯ ใช้วธิจีบัสลากออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการบรษิัทที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานทีสุ่ดจ านวนหนึ่งในสามเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิทัทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มา
เป็นกรรมการบรษิทัใหมไ่ด ้

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ทัง้นี้  กรรมการอิสระต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน ขณะที่
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมคีุณสมบตัิตามทีก่ฎหมาย ประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงันี้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
(ก) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงานลูกจ้างพนักงานทีป่รกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุมของ

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้
แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

(ค) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคู่สมรสพีน้่องและ
บุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยหรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ความสมัพนัธท์างธุรกจิขา้งตน้ รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่าหรอืใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้า
ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระ
หนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ หรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไปแลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
ฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชซีึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ 
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บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งไดร้บั
ค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนที่
มนีัยในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุน้เกนิ
รอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่
มนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตาม (ก) ถงึ (ฌ) แลว้กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณทีีบุ่คคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิาร
ทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ
หรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าว กต่็อเมือ่บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการบรษิัททีแ่สดงว่าไดพ้จิารณาตาม
หลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) แลว้ ว่าการแต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่และการใหค้วามเห็นทีเ่ป็นอสิระและจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสอืนัด
ประชุมผูถ้อืหุน้ ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนด 

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

เพื่อประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากส านักงานสอบบญัช ีหรอืผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชือ่ในรายงานการสอบบญัชหีรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณ)ี ในนามของนิติ
บุคคลนัน้ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 
(ก) ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
(ข) เป็นกรรมการอสิระทีเ่ป็นไปตามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระและตอ้ง 

1. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และ 

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
(ค) มหีน้าที่ในลักษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ง) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย

หนึ่งคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้ 
 

การแต่งตัง้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการพจิารณาคดัเลอืกผู้ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทหรอืผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ตามแต่กรณี) โดยที่กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง
พิจารณาแต่งตัง้จากผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศหรือข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด โดยมกีรรมการอสิระไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมกีรรมการตรวจสอบจ านวน
ไมน้่อยกว่า 3 คน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมวีาระด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั โดยเมือ่
ครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้สามารถไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ 

9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยคดัเลอืกจากผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ และมคีวามเขา้ใจในลักษณะธุรกจิ 
การด าเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบริษัทฯ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยผู้บรหิารระดบั
รองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการ หรอืต าแหน่งในระดบัขัน้เทยีบเท่า โดยมกีรรมการผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร 

9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่ง และ/หรอื
ผู้ทรงคุณวุฒ ิโดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกนิ 5 คน ทัง้นี้ ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

9.3.5 การสรรหาผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว โดยพจิารณาจาก ความรู ้ประสบการณ์ และความสามารถในการบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป ส าหรบัต าแหน่งรองลงมาจากกรรมการผู้จดัการ อยู่ภายใต้ขอบเขต อ านาจและความ
รบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มมีาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ และสามารถควบคุมดูแลจดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงาน
ของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิทัฯ โดยจะมุง่เน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กือ้หนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของบรษิทัฯ 
โดยจะพจิารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้
ที ่1/2560 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ก าหนดนโยบายพจิารณาการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วม โดยจะมุง่เน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กือ้หนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่
บรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพือ่เป็นการสนบัสนุนและส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาสดัส่วนการ
ลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน เพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ จะควบคุมดแูลโดยการส่งบุคคลทีไ่ดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั เขา้เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เขา้ไปเป็นตวัแทนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยก าหนดให้
กรรมการและผูบ้รหิารมคีุณสมบตั ิบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ และไม่
มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหม้สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการในกจิการนัน้ๆ รวมทัง้มสีทิธใินการ
ออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัร่วม ตามแนวทางหรอืมตทิี่คณะกรรมการ หรอื
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัไิว ้โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้สามารถใชดุ้ลยพนิิจและออกเสยีงในการประชุ มของ
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ในเรือ่งการบรหิารจดัการทัว่ไปได ้ 

แต่ในกรณเีป็นเรือ่งส าคญัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เสยีก่อน เช่น รายการ
เกีย่วโยง รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การกระท าทีท่ าใหล้ดสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม หรอืการ
เลกิกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
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9.5 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตระหนักและเล็งเห็นความส าคญัต่อการด าเนินตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี (Good Corporate 
Governance) รวมทัง้การถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจให้กบัผูถ้ือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่าบรษิทัฯ ในระยะยาว คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหม้ี
การก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รษิัทฯ มกีารด าเนินงานทีโ่ปร่งใสตามหลกับรรษัทภบิาลทีด่ ีโดย
ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2560 ซึ่งประชุมเมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2560 ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบาย
ของบรษิทั ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะตอ้งรกัษาความลบั/ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ
ต้องไม่น าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มและไมว่่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

2. บรษิทัฯ จะใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เพื่อใหร้บัทราบถงึหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน คู่
สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิทัฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
รวมทัง้ที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (“พรบ. หลกัทรพัย์ฯ”) และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ.12/2552 เรื่อง การ
จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผู้บรหิารและผู้สอบบญัช ีและบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

3. บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยฯ์ และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ.
12/2552 เรือ่ง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีและจดัส่งส าเนารายงานนี้
ใหแ้ก่ บรษิทัฯ ในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยก าหนดหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูป้ฏบิตังิานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูต่อ
บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง และควรละเวน้การซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลา 1 เดอืน ก่อนทีบ่รษิทัฯ 
จะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัอื่นๆ สู่สาธารณชน 

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งไมท่ าการซื้อขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใช้
ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอื เขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย อนัอาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ขอ้ก าหนดนี้ใหร้วมถงึ คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยดว้ย ผูใ้ดที่ฝ่าฝืนระเบยีบขอ้ บงัคบั ดงักล่าวจะถือว่าไดก้ระท าผดิ 
อย่างรา้ยแรง 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชปีระจ าปี และการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล ใหแ้ก่บรษิทั ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
เป็นจ านวนเงนิรวม 2,300,000 บาท   

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2559  มมีตอินุมตัแิต่งตัง้นางณฐพร พนัธุ์อุดม ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต เลขที ่3430 หรอื นายขจรเกยีรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3445 หรอื นายพสิฐิ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต เลขที่ 4095 แห่งบรษิทั บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผูต้รวจสอบ และรบัรองงบ
การเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ างวดสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2559 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
รวมถงึการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ของบรษิทั  

9.6.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย จ้างบรษิัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิ ของบรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อย ตามวธิทีี่ตกลงร่วมกนั ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมคี่าใช้จ่ายทัง้สิ้น 85,544 บาทส าหรบัค่าเดนิทางในการ
ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

คณะกรรมการก ากบัใหบ้รษิทัปฏบิตัติามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ แนะน าไวใ้นแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิ เรือ่ง การใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย
ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเชญิผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยไดเ้สนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา้เป็น
วาระการประชุม ร่วมถึงการเสนอรายชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษิัทด้วย โดยได้
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ระหว่างวนัที่ 3 พฤศจกิายน 2559-15 มกราคม 2560 และไดน้ าเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลู SET 
Portal ดว้ย  
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES: CSR) 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มแีนวคดิในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่มตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถสรา้งความ
มัน่คงและยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึความเชือ่ม ัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานโดยมุง่เน้นความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม ดงันี้ 

1) การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

๏ บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตัต่ิอลูกคา้ในทุกกลุ่มโดยมกีารแจง้เงือ่นไขอย่างชดัเจน เป็นธรรม และอยู่ภายใต้
กฎหมาย โดยใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลกูคา้ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

๏ บรษิัทฯ ปฏบิตัต่ิอคู่คา้และเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยปฏบิตัิตามเงือ่นไขทางการคา้ และ/หรอื ขอ้ตกลงทางการค้า
อย่างเคร่งครดั  

๏ บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอบรษิทัคู่แขง่อย่างเป็นธรรม ไมล่ะเมดิจรยิธรรมทางธุรกจิ ซึ่งรวมถงึการไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการโจมต ีให้
รา้ย หรอืท าลายชือ่เสยีงของบรษิทัคู่แขง่   

2) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

๏ บรษิทัฯ มนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบและเหมาะสม  

๏ นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ ครอบคุลมถึงการห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ ด าเนินการหรือ
ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถงึธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัิและ
ขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

๏ คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดแนวทางเกีย่วกบัการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยใหผู้ต้รวจสอบซึง่เป็นบุคคลภายนอก
เป็นผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ เพือ่สามารถด าเนินการตรวจสอบไดค้รอบคลุมในประเดน็ความเสีย่งส าคญัไดอ้ย่างเป็นกลางและเป็น
อสิระ  

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

๏ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธมินุษยชน โดยมกีารส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิเสรภีาพ ตลอดจนปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทยีมกนั โดยไมม่นีโยบายเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลต่างเชือ้ชาต ิสตร ีเดก็ และผูพ้กิาร 

๏ บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งผูพ้กิารทางร่างกาย เพือ่ปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ และปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นการสรา้งงานและ
สามารถรายไดใ้หก้บักลุ่มผูพ้กิารดงักล่าว 

4) การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

๏ ทรพัยากรบุคคลถอืเป็นฟนัเฟืองหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุซึ่งเป้าหมาย นอกจากบรษิทัฯ ด าเนินการขัน้
พืน้ฐานในการท างาน เช่น สภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ีมรีะบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามเป็นธรรม และส่งเสรมิการ
พฒันาบุคลากรใหม้คีวามกา้วหน้าตามความเหมาะสมในทุกสายงานแลว้  บรษิทัฯ ใส่ใจต่อคุณภาพชวีติของพนักงาน  โดยจดัให้
มกีารประเมนิ “สุขภาวะ” ของผูป้ฏบิตังิาน และในปี 2559 บรษิัทฯ ไดเ้ริม่ด าเนินการตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข หรอื
องคก์รสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเขา้ร่วมโครงการกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  

5) ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 

๏ ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลกัของบรษิัทฯ ในการกา้วไปสู่การเป็น “ผู้น าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” ตาม
สโลแกนของบริษัทฯ  ทัง้นี้  นอกจากการมมีูลค่ายอดขายสูงที่สุดในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นในเรื่องของความ
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ดว้ยเช่นกนั  
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๏ บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลดา้นการจดัการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อการปฏบิตังิานอย่างมรีะบบ โดยมี
วตัถุประสงค์ในเรื่องความสม ่าเสมอของคุณภาพของผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิัทฯ นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัมกีารประกนั
คุณภาพสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้่าจะไดร้บัผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีุณภาพ จากบรษิทัฯ ทีม่คีวาม
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

๏ กรณีทีลู่กคา้มคี าถามเกีย่วกบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของบรษิทัฯ สามารถตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ไดท้างโทรศพัท์หมายเลข 02-
953-8800 และ 02-015-5920 และหากกรณลีกูคา้ตอ้งการรอ้งเรยีน บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดร้อ้งเรยีน เรื่องผลติภณัฑ์และ
การบรกิารของพนกังานไดโ้ดยตรงทีห่น่วยงานลกูคา้สมัพนัธข์องบรษิทัฯ โทรศพัทห์มายเลข 081-422-4454 นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ยงัได้จดัเตรียมช่องทางร้องเรียนผ่านหน่วยงานกลาง โดยลูกค้าสามารถร้องเรียนไปโดยตรงยงัส านักเลขานุการบริษัทที่  
comsec@masterkool.com อกีดว้ย 

๏ บรษิทัฯ มนีโยบายก าหนดราคาขายและส่วนลดส าหรบัลกูคา้แต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีารควบคุมราคาขาย
กบัตวัแทนจ าหน่ายในทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

6) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

๏ บรษิัทฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิปญัหามลภาวะต่างๆ ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทฯ จึงไม่กระท าการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้ม  

7) การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

๏ บรษิัทฯ ส่งเสรมิการใช้กระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสรา้งเศรษฐกจิและความเขม้แขง็
ให้กับชุมชนและสังคม โดยมกีารสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝงัจิตส านึกพนักงานในเรื่องความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชนและสงัคมอย่างสม ่าเสมอตามโอกาส 

8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วน
ได้เสีย 

๏ บรษิทัฯ ทุ่มเททรพัยากรในกระบวนการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคดิคน้ผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
และช่วยในการประหยดัพลงังาน ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ พสิูจน์ถงึความทุ่มเทในการวจิยัและพฒันาทีส่ามารถสรา้ง
ความเยน็โดยปราศจากสารเคม ีและประหยดัพลงังานเมือ่เทยีบกบัเครือ่งปรบัอากาศ เป็นทางเลอืกใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภคไดจ้รงิ จน
ไดร้บัรางวลั “ผูพ้ชิติยอดเขานวตักรรม” จากส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) นอกจากนี้ บรษิทัฯ 
ยงัรบัใหค้ าปรกึษาดา้นการประหยดัพลงังานอย่างครบวงจรอกีดว้ย 

10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโนบายและแนวปฏบิตัทิีก่ล่าวถงึนัน้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งไดป้ฏบิตัิ
มาอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การปฏบิตักิบัคู่คา้อย่างเป็นธรรม การผลติสนิคา้และใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานการจดัการ ISO 9001:2008 
การก าหนดราคาขายส าหรบัลูกคา้อย่างชดัเจน การประเมนิผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม ไปจนถงึการมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนผ่าน
การจา้งงานคนในชุมชน นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องแลว้ บรษิทัฯ ยงัมกีารรายงานเกีย่วกบักจิกรรมดา้น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างสม ่าเสมอ ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัฯ http://www.masterkool.com 

10.3 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

--ไมม่—ี 
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10.4 CSR AFTER PROCESS ผา่นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ จดัท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงสานต่อ 
“โครงการ CSR-MASTERKOOL ร้อยความเย็น สู่สงัคม” ซึ่งมจีุดประสงค์เพื่อมอบผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่
หน่วยงานต่างๆ ทีป่ระสบปญัหาอากาศรอ้น และมปีญัหาเรื่องค่าไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ โดยได้มกีารมอบผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ใน
โครงการดงักล่าวใหก้บัหลายหน่วยงาน โดยส่วนหนึ่งของปี 2559 มดีงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

 

 

โรงเรยีนสวนปา่อุปถมัภ ์ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โรงเรยีนบา้นเดก็รามอนิทรา (บา้นเดก็ตาบอดผูพ้กิารซ ้าซอ้น) ถนนรามอนิทรา บางเขน กรุงเทพฯ 
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10.5 การป้องกบัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทฯ มนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบและเหมาะสม  

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ครอบคุลมถงึการหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ด าเนินการหรอื
ยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และให้
มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อสามารถด าเนินการตรวจสอบได้ครอบคลุมในประเดน็ความเสี่ยงส า คญัได้อย่างเป็น
กลางและเป็นอสิระ ซึง่ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้นางสาววรรณา เมลอืนนท ์จากบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดัเป็นหวัหน้า
งานตรวจสอบภายใน ปรากฎรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิความเสีย่งธุรกจิเป็นรายไตรมาส และมอบหมายใหค้ณะจดัการความเสีย่ง หรอื  Risk 
Management Task Force ซึ่งมปีระธานกรรมการบรหิารเป็นประธานคณะ และเลขานุการบรษิทัซึ่งเป็นบุคคลจากหน่วยงานกลาง
ด าเนินการตดิตามผลในการปฏบิตักิารของหน่วยงานต่างๆ เพือ่ก าจดัหรอืลดความเสีย่ง  
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในที่ดเีพื่อเป็นการสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมทุกดา้น เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบที่เกีย่วขอ้งส าหรบัการเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์  คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยอยู่เสมอ โดยมกีารก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจการอนุมตั ิและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนักงานทีม่กีารตรวจสอบและถ่วงดุล มี
การก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้า้งบรษิทั แอค-พลสั คอนซลั
แตนท ์จ ากดั (“บจ. แอค-พลสั”) ท าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวสอบ   

นอกจากนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการน าไปใชโ้ดยมชิอบ รวมทัง้ป้องกนั
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีระบบงานที่ชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเพยีงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามแบบประเมนิของส านักงาน ก.ล.ต. ประกอบกบัการซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากฝ่าย
บรหิาร และเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทัง้ 
5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Management) 
3) มาตรการควบคุม (Control Activities) 
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายในทีม่คีวามเหมาะสมและรดักุมเพยีงพอ
ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่  นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้จดัให้มรีะบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้สามารถ
ป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบั
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแลว้  ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

11.2 ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 

11.2.1 ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน ของบริษทั 

ในปี 2559 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบครอบคลุมทุกระบบ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบดว้ย 1) ระบบการขาย การตลาด และบรกิารหลงัการขาย 2) ระบบการรบัเงนิ 3) ระบบการจ่ายเงนิ 4)  
ระบบผลติ 5) ระบบการบรหิารสนิคา้ และต้นทุน  6) ระบบสนิทรพัย์ถาวร   7) ระบบเงนิเดอืนและบรหิารงานบุคคล และไดม้กีารประเมนิ
ความเสีย่งไปในเวลาเดยีวกนั 

จากการตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานขา้งตน้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมขีอ้สงัเกตตามกระบวนการปฏบิตังิาน ดงันี้ 

1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลงัการขาย 

ความตอ้งการผลติภณัฑข์องตลาดต่างประเทศมอีย่างต่อเนื่อง และการเตบิโตของธุรกจิต่างประเทศมอีตัราทีสู่งขึน้ ทัง้กลุ่ม
พดัลมไอเยน็ และกลุ่มพดัลมไอน ้า ซึง่มลีกัษณะความตอ้งการทีห่ลากหลายเนื่องจากความแตกต่างในการออกแบบระบบตดิตัง้ของแต่ละงาน 
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หรอืคุณสมบัตเิฉพาะของผลติภณัฑ์ซึ่งต้องการฟงัก์ช ัน่ทีน่อกเหนือจากมาตรฐาน (Optional Functions) ซึ่งบางรายการของฟงัก์ช ัน้ไม่เป็นที่
นิยมในตลาดในประเทศ จงึไมม่รีายการระบุไวใ้นใบก าหนดราคาขายมาตรฐาน (Standard Price List) ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดป้รบัปรุงใบก าหนด
ราคามาตรฐานใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสนิคา้ของบรษิัทฯ รวมถึงโครงสร้างส่วนลดส าหรบัตลาดต่างประเทศ พรอ้มกบัปรบัปรุงคู่มอื
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง 

2) ระบบการรบัเงิน  

การให้บรกิารเช่าใช้ผลติภณัฑ์นัน้ ลูกค้าบางรายได้ช าระเงนิโดยการโอนค่าเช่าใช้ผลติภณัฑ์เขา้บญัชีของบรษิัทฯ ด้วย
ยอดเงนิที่ได้หกัภาษีเงนิไดณ้ ทีจ่่ายไว้ แต่คงคา้งการน าส่งหนังสอืรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายให้กบับรษิทัฯ ซึ่งบรษิัทฯ ได้ตดิตามอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ใชเ้ป็นเครดติภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล โดยมอบหมายเจา้หน้าทีฝ่า่ยขายของธุรกจิงานเช่าด าเนินการตดิตาม และก าหนดใหเ้จา้หน้าที่
ฝา่ยขายสือ่สารกบัลกูคา้เรือ่งข ัน้ตอนการหกัภาษเีมือ่เปิดการขายในครัง้ต่อๆไป ทัง้นี้มลูค่าคงคา้งทัง้สิ้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินการ
อย่างมนียัส าคฯั โดยในระหว่างปี 2559 รวมเป็นมลูค่าคงคา้งตามยอดทีร่ายการทีถู่กหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ทัง้สิน้ 58,641.07 บาท  

3) ระบบการจ่ายเงิน  

เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณอย่างเหมาะสม มกีารตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) บรษิทัฯ 
ไดจ้ดัท าคู่มอืปฏบิตัิงานในการควบคุมการขอใชเ้งนิงบประมาณการลงทุน และงบประมาณอื่นขึ้น พรอ้มกบัการปรบัปรุงอ านาจด าเนินการ 
(Authority Table) ใหส้อดคลอ้ง และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิเพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนใหก้บัผูป้ฏบิตังิานทุก
คน  

4) ระบบผลิต  

--ไมม่-ี- 

5) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน   

--ไมม่-ี- 

6) ระบบสินทรพัยถ์าวร    

--ไมม่-ี- 

7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบคุคล 

ธุรกจิของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นการขายตามฤดูกาล (Seasonal Business) ส่งผลให้มกีารบรหิารจดัการแบบฤดูกาลใน
ปจัจยัต่างๆ เช่น การก าหนดสนิค้าคงคลงัตามฤดูกาล (Seasonal Stock) เพื่อก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อหรอืน าเขา้สนิคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม
ตามความตอ้งการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เป็นตน้ เช่นเดยีวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล โดเฉพาะอตัราก าลงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ขาย บรษิทัฯ จงึมกีารวางแผนอตัราก าลงัตามการประมาณการยอดขาย (Sales Forecast) และก าหนดไวใ้นแผนงบประมาณประจ าปี แต่ทัง้นี้
การบรหิารจดัการแบบธุรกจิตามฤดูกาล มคีวามจ าเป็นต้องเฝ้าตดิตาม (Monitoring) อย่างใกลช้ดิ ดงันัน้เมือ่เริม่ขา้สู่ช่วงนอกฤดูกาล (Off 
Season/Low Season) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะมกีารรบัส่งขอ้มลูกนัดว้ยความฉบัไว และปรบัแผนใหท้นัต่อสถานการณ์ภาวะแวดลอ้ม เช่น 
ความเรว็หรอืชา้ในการเขา้สู่ช่วงนอกฤดูกาลอนัเนื่องมาจากสภาพอากาศจะส่งผลต่อจ านวนสาขาและอตัราก าลงัเพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่าเชงิ
ธุรกจิ  นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมแผนระยะยาวโดยการพจิารณาจดัหาผลติภณัฑเ์พิม่เตมิทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับุคลากร และธุรกจิได้
ตลอดทัง้ปี 

11.2.2 ข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผูส้อบบญัชี 

ทีป่ระชุมทีส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้ บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึ่งในการตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2559 ผูต้รวจสอบบญัชไีดพ้จิารณาสอบทานเกีย่วกบั
ระบบการควบคุมภายในทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ และรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2560 
เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ว่าไม่มปีระเด็นขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายในจากการตรวจสอบส าหรบังวดบญัชี
ประจ าปี 2559 

11.3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒ ิ
คุณสมบตั ิและประสบการณ์จากหลากหลายสาขา รวมจ านวน 3 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี้ 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ ซึง่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ไดม้กีารทบทวน และหารอืในสาระส าคญัของการด าเนินงาน
ร่วมกบัฝา่ยบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัขอีย่างสม ่าเสมอ สรุปการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าไตรมาส และประจ าปี โดยไมม่ฝี่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม ซึ่งหากมรีายการใดทีค่ณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศยัรายละเอยีด
การด าเนินการเพือ่ประกอบการพจิารณา คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชญิผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งมาชี้แจง ก่อนการลงความเหน็และการน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัรายงานทางการเงนิปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทั ไดจ้ดัท าขึน้อย่าง
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

2. การสอบทานรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์:  คณะกร รมกา รต ร ว จ สอบไ ด้
พจิารณารายงานและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเหน็ว่ามคีวามเพยีงพอ
และเป็นไปตามเงือ่นไขหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

3. การสอบทานการบริหารและการจดัการความเส่ียง:  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณานโยบายและแผนงานด้าน
ความเสี่ยง ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการด้านความเสี่ยง โดยการประชุมร่วมกบัคณะจัดการความเสี่ยง พร้อมให้แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงทีด่ยี ิง่ขึน้ 

4. การสอบทานการปฏิบติังานตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี:  คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับและสอบทานการ
ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานทีก่ าหนดไว ้และ
ก าหนดใหม้กีารทบทวนการปฏบิตังิานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน 

5. การสอบทานระบบควบคมุภายในและการก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน:  คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบรษิัท 
แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั ผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อความเป็นอิสระในการ
ท างานตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดใหม้กีารตดิตามผลการตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าผลการตรวจสอบภายในปี 2559 ดงักล่าว ไม่พบขอ้บกพร่องดา้นการ
ควบคุมภายในอย่างมนียัส าคญัโดยประเมนิตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของส านกังาน ก.ล.ต. 

6. การพิจารณาผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี:  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั จากความรู ้ความสามารถ คุณสมบตัแิละประสบการณ์การปฏบิตังิาน ดว้ยมาตรฐานการสอบบญัชใีหก้บับรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาแลว้หลายราย อกีทัง้มอีตัราค่าสอบบญัชอียู่ในเกณฑ์ทีเ่หมาะสมกบัขนาดธุรกจิของบรษิทัฯ 
จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาน าเสนอการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชต่ีอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 

บทสรปุรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ได้ร ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความรู ้
ความสามารถ ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมคีวามเป็นอสิระทีเ่พยีงพอ เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่ารายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ มคีวามถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป  ตลอดจนบรษิทัมกีารบรหิารจดัการด้านความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมกีาร
ปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตามกฎหมาย ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและตามขอ้ก าหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ 
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12.  รายการระหว่างกนั 

12.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บุคคล / นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จ ากัด 
(“บจก. ไซท ์เพรพฯ”) 

นายกฤษณ ไทยด ารงค์ เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ใหญ่ใน บจก. ไซท์ เพรพฯ และ
เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิทั แอคด ีจ ากดั  (“บจก. แอคด”ี) นายธนพฒัน์ ไทยด ารงค์ และนายธรรมธชั ไทยด ารงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ใหญ่ใน บจก. แอคด ีโดยนายธนพฒัน์ ไทยด ารงค ์และนายธรรมธชั ไทยด ารงค์ เป็น
ญาตสินิทของนายกฤษณ ไทยด ารงค ์ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

นายนพชยั     วรีะมาน นายนพชยั วรีะมาน เป็นกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 
นายฟงั เมง็ ฮอย กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
นางสาววารนิทร ์วรีะมาน ญาตสินิทของนายนพชยั วรีะมาน ซึ่งเป็นกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
นางสาววณีา วรีะมาน ญาตสินิทของนายนพชยั วรีะมาน ซึ่งเป็นกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการบรษิทั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 
นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ กรรมการบรษิทั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโลจสิตกิส ์

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

บุคคล / นิตบิุคคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ ปี 2559 

(พนับาท) 
ความจ าเป็น / รายละเอยีด และ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บริษัท  ไซท์  เพรพ
พาเรชัน่ แมเนจเมนท ์
จ ากดั  (“บจก.ไซท์ เพ
รพฯ”) 

จ าหน่ายสินค้า และบริการ
ติดตัง้ระบบพดัลมไอเย็นให ้
บจก.ไซท ์เพรพฯ 

รายไดจ้ากการขาย 32.60 บริษัทฯ ได้จ าหน่ายสินค้าและบริการ
ติดตัง้ระบบพัดลมไอเย็นให้กบั บจก. 
ไซท์   เพรพฯ โดยมรีาคาและเงื่อนไข
การคา้ไมแ่ตกต่างจากลกูคา้รายอื่น 

ลกูหนี้การคา้ (ตน้งวด) - 
ลกูหนี้การคา้ (สิน้งวด) - 

2. บริษัท แอคดี จ ากัด 
(“บจก.แอคด”ี) 

จ า ห น่ า ยผ ลิตภัณฑ์ ข อ ง
บริษัทฯ ให้กับบจก. แอคด ี
ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ
บรษิทัฯ 

รายไดจ้ากการขาย 12,821.27 บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิาร
กบั บจก. แอคดี ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่ม 
Dealer โดยมรีาคาและเงือ่นไขการค้า
เ ป็ น ไปต ามหลัก เ กณฑ์ที่ บ ริษัท ฯ 
จ าหน่ายใหก้บั Dealer อื่นทีอ่ยู่ในระดบั
เดยีวกนั 

ลกูหนี้การคา้ (ตน้งวด) 3,972.56 
ลกูหนี้การคา้ (สิน้งวด) 884.31 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิจ านวน 3 แห่ง เป็นวงเงนิกูร้วมทัง้สิ้นประมาณ 335.50  
ลา้นบาท โดยวงเงนิกูน้ี้บางส่วนมกีารค ้าประกนัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

บุคคล / นิตบิุคคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่าปี 
2558 

(ลา้นบาท) 

มลูค่าปี 
2559 

(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็น / รายละเอยีด และ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. นายนพชยั วรีะมาน การร่วมค ้าประกนัวงเงนิกู ้
ของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 

  บริษัทฯ ได้เจรจาขอปลดภาระค ้าประกนัส่วน
บุคคลกบัสถาบนัการเงนิ 2 แห่ง คอื  
• ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ธนาคารดงักล่าวได้ด าเนินการปลดผู้ค ้าประกนั
เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2559 เรยีบรอ้ยแลว้   
• ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)    ซึ่ ง
ธนาคารดงักล่าวได้ด าเนินการปลดผู้ค ้าประกนั
เมือ่เดอืนธนัวาคม 2559 เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ส าหรบัสถาบนัการเงนิทีย่งัมภีาระค ้าประกนัส่วน
บุคคล และอยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการขอ
ปลดภาระค ้าประกนัฯ  
• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. นายฟงั เมง็ ฮอย   
3. นส.วารนิทร ์วรีะมาน • วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ 220.0 - 
4. นส.วณีา วรีะมาน • วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 5.0 - 
 • วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั 2.0 - 
5. นายนพชยั วรีะมาน การร่วมค ้าประกนัวงเงนิกู ้   
 ของบรษิทัฯ แบ่งเป็น   
 • วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ 32.4 32.4 
 • วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 13.6 13.6 
 • วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั - - 
6. นายฟงั เมง็ ฮอย การร่วมค ้าประกนัวงเงนิกู ้   
7. นส.สุนนัทา ว่านวฒัน์ ของบรษิทัฯ แบ่งเป็น   
8. นส.พรพรรณ  • วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ 32.4 32.4 
 นิลประสทิธิ ์ • วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 3.6 3.6 
 • วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั - - 
9. นายนพชยั วรีะมาน การค ้าประกนัวงเงนิกู ้   บรษิทัฯ มกีารเจรจาขอปลดภาระค ้าประกนั

ส่วนบุคคลกับธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ทางธนาคารไดด้ าเนินการปลดผูค้ ้า
ประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2559  

ปจัจุบนับรษิทัฯ มวีงเงนิกบัธนาคารดงักล่าว
โดยไม่มภีาระการค ้าประกนัรวม 282.50 ล้าน
บาท 

 ของบรษิทัฯ แบ่งเป็น   
 • วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ 85.0 250.0 
 • วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 2.0 27.5 
 • วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั - 5.0 

12.3 มาตรการและชัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของ
รายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาที่
เกดิขึน้กบับุคคลภายนอก ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะให้
บุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ ส านักงานกฎหมาย ผูเ้ชี่ยวชาญอสิระ 
เป็นต้น ที่เป็นอสิระจากบรษิัทฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มคีวามขดัแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่ อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อื
หุน้ ตามแต่กรณ ี

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้รหิาร และ/หรอืผู้ทีม่สี่วนไดเ้สยีสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการอนุมตัิ
รายการทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีดู่แลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้การปฏบิตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบัญชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ 
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12.4 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ จะมกีารท ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยกบั บริษทั แอคดี จ ากดั ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่าย
ในประเทศรายใหญ่ของบรษิัทฯ และมญีาติของกรรมการบรษิัทเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ในบรษิัทดงักล่าว โดยทีก่ารเขา้ท ารายการระหว่างกนัจะ
เป็นไปตามลกัษณะการท าธุรกจิการค้าปกติทัว่ไป และมกีารก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน โดยเป็นราคาและ
เงือ่นไขการคา้ตามปกตขิองธุรกจิ เช่นเดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัอื่น ๆ โดยการเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคตนัน้ เป็นไปเพือ่ความจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิและประโยชน์ของบรษิทัฯ   

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผล
ของรายการทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมาส   

ส าหรบัการท ารายการระหว่างกนัที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จ ะด าเนินการให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็ถงึความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการทีเ่กดิขึน้ โดยพจิารณา
จากเงือ่นไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด และมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะน าบุคคลทีม่คีวามรู ้ความช านาญ
พเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ ส านกังานกฎหมาย ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ เป็นต้น ซึ่งมคีวามเป็นอสิระจาก
บรษิทัฯ และเป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เขา้มาร่วมพจิารณาและใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อื
หุน้ ตามแต่กรณ ี

อย่างไรกต็าม รายการระหว่างกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ มกีารก าหนด
มาตรการไม่ให้ผู้บรหิาร กรรมการ หรอืผู้มสี่วนได้เสยีสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการอนุมตัิรายการที่ตนเองมสี่วนได้เสยีทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ทัง้นี้  คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทัง้การ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทุน และ/หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
1. งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

31 ธนัวาคม 2557 
 

31 ธนัวาคม 2558 
(จดัประเภทใหม่) 

31 ธนัวาคม 2559 

 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์
      

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,164,111 0.4 53,884,430.00 9.85 47,440,840.00 8.35 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,926,707 3.7 50,243,246.00 9.18 55,571,265.00 9.78 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - กจิการอื่น 42,017,727 13.1 3,972,556.00 0.73 884,314.00 0.16 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

234,629 0.1 80,196,177.00 14.66 126,467,676.00 22.26 

สนิคา้คงเหลอื 172,007,864 53.8 530,110.00 0.10 8,257,378.00 1.45 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 8,463,029 2.6 230,920,152.00 42.21 183,624,020.00 32.33 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 235,814,067 73.7 13,308,895.00 2.43 22,542,273.00 3.97 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน   433,055,566.00 79.16 444,787,766.00 78.30 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 40,667,305 12.7 48,242,992.00 8.82 50,029,913.00 8.81 

ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

398,076 0.1 963,156.00 0.18 8,950,907.00 1.58 

เงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคุมรว่มกนั - - -   - 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ 34,247,253 10.7 54,576,185.00 9.98 49,987,591.00 8.80 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธ ิ 3,289,562 1.0 3,200,958.00 0.59 5,016,443.00 0.88 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,955,671 1.2 5,437,202.00 0.99 7,695,625.00 1.35 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,556,534 0.5 1,556,534.00 0.28 1,583,734.00 0.28 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 84,114,401 26.3 113,977,027.00 20.84 123,264,213.00 21.70 

รวมสนิทรพัย ์ 319,928,468 100.0 547,032,593.00 100.00 568,051,979.00 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธนัวาคม 2557 
31 ธนัวาคม 2558 
(จดัประเภทใหม่) 

31 ธนัวาคม 2559 

 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 
      

หนี้สนิหมนุเวยีน 
      

เงนิเบิกเกินบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบัน
การเงนิ 

134,133,738 41.9 84,894,899.00 15.52 1,536,844.00 0.27 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 428 0.0 -   - 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น- กจิการอื่น 67,453,411 21.1 126,247,018.00 23.08 153,272,846.00 26.98 

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 312,647 0.1 426,195.00 0.08 102,202.00 0.02 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

224,575 0.1 985,406.00 0.18 1,867,633.00 0.33 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจา่ย 2,483,955 0.8 - 0.00 10,478,976.00 1.84 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3,533,157 1.1 4,501,255.00 0.82 6,553,006.00 1.15 

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 208,141,911 65.1 217,054,773.00 39.68 173,811,507.00 30.60 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน       

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

444,365 0.1 239,973.00 0.04 25,030.00 0.00 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

22,080 0.0 1,898,850.00 0.35 3,066,349.00 0.54 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,815,048 0.9 1,575,034.00 0.29 1,889,945.00 0.33 

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 3,281,493 1.0 3,713,857.00 0.68 4,981,324.00 0.88 

รวมหนี้สนิ 211,423,404 66.1 220,768,630.00 40.36 178,792,831.00 31.47 

ส่วนของผูถ้อืหุน้   
  

  

ทนุทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 
 - 480,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท  
ในปี 2558 
 - 360,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท  
ในปี 2557  
- 7,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท ในปี 2556   
- 4,440,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท ในปี 2555 

90,000,000 28.1 120,000,000.00 21.94 120,000,000.00 21.12 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 4,900,000 1.5 183,030,333.00 33.46 183,030,333.00 32.22 

ส่วนเกนิทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,063,937 1.0 3,063,937.00 0.56 3,063,937.00 0.54 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม      - 

-  จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 3,146,327 1.0 3,743,166.00 0.68 3,743,166.00 0.66 

-  ก าไรสะสม - ยงัไมจ่ดัสรร 7,394,800 2.3 14,823,133.00 2.71 77,818,318.00 13.70 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ   1,603,394.00 0.29 1,603,394.00 0.28 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ - สุทธ ิ 108,505,064 33.9 326,263,963.00 59.64 389,259,148.00 68.53 

รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 319,928,468 100.0 547,032,593.00 100.00 568,051,979.00 100.00 



บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

[ 71 / 79 ] 

 

2. งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 31 ธนัวาคม 2557 
31 ธนัวาคม 2558 
(จดัประเภทใหม่) 

31 ธนัวาคม 2559 

 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได ้
      

รายไดจ้ากการขาย 436,205,404 94.1 560,718,026.00 94.32 853,246,230.00 95.91 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 22,443,355 4.8 30,299,475.00 5.10 28,258,565.00 3.18 

รายไดอ้ื่น 4,842,184 1.0 3,457,654.00 0.58 8,083,830.00 0.91 

รวมรายได ้ 463,490,943 100.0 594,475,155.00 100.00 889,588,625.00 100.00 

ค่าใชจ้า่ย       

ตน้ทนุขาย 251,211,041 54.2 363,117,875.00 61.08 562,670,397.00 63.25 

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 8,736,586 1.9 11,115,654.00 1.87 7,838,137.00 0.88 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 102,571,952 22.1 133,550,556.00 22.47 139,311,432.00 15.66 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 48,293,385 10.4 70,507,413.00 11.86 71,170,485.00 8.00 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 8,256,063 1.8 - - - - 

ตน้ทนุทางการเงนิ 5,973,957 1.3 7,765,612.00 1.31 1,599,745.00 0.18 

รวมค่าใชจ้า่ย 425,042,984 91.7 586,057,110.00 98.58 782,590,196.00 87.97 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมรว่มกนัและภาษเีงนิได้ 

38,447,959 8.3 8,418,045.00 1.42 106,998,429.00 12.03 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการที่
ควบคุมรว่มกนั 

- 0.0 - - - - 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 38,447,959 8.3 8,418,045.00 1.42 106,998,429.00 12.03 

ภาษเีงนิได ้ 7,047,356 1.5 392,873.00 - 0.07 20,003,244.00 2.25 

ก าไรส าหรบัปี 31,400,603 6.8 8,025,172.00 1.35 86,995,185.00 9.78 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น - ขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัส าหรบั
โครงการผลประโยชน์พนกังานสุทธจิากภาษี 

(940,620) -0.2 2,004,242.00 0.34 - - 

ภาษีเงนิได้เกี่ยวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

188,124 0.0 - 400,848.00 - 0.07 - - 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 30,648,107 6.6 9,628,566.00 1.62 86,995,185.00 9.78 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.10  0.02  0.18  

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (ปรบัปรุงมูลค่าทีต่ราไว้เป็น 
0.25 บาทต่อหุน้) (บาท) 

0.10  0.02  0.18  

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (Fully Dilute ที ่480 ล้านหุน้) 
(บาท) 

0.07  0.02  0.18  
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3. งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 31 ธนัวาคม 2557 
31 ธนัวาคม 2558 
(จดัประเภทใหม่) 

31 ธนัวาคม 2559 

 
บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
   

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 38,447,959 8,418,045 106,998,429 

ปรบัปรงุดว้ย    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,863,112 9,099,955 9,733,537 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสนิทรพัย์   3,590,041 

(ก าไร) ขาดทนุจากการขายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 328,572 11,697.00 - 9,338.00 

(ก าไร) ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยถ์าวร - 418,830.00 - 

ก าไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุระยะสัน้   - 668,019.00 

(ก าไร) ขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 201,883 5,481,922.00 - 836,391.00 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทนุจากเงนิลงทนุในกจิการทีค่วบคุมรว่มกนั - - - 

ค่าความนิยมตดัจ าหน่าย - - - 

ขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 2,700,470 6,006,200.00 4,586,436.00 

หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ (1,984,117) 1,536,111.00 781,934.00 

ตน้ทนุทางการเงนิ 5,973,957 7,669,024.00 1,599,745.00 

ดอกเบีย้รบั (679,438) - 1,108,459.00 - 792,667.00 

ภาระผกูพนัธผ์ลประโยชน์พนกังาน 200,297 624,737.00 261,225.00 

ประมาณการค่าใชจ้า่ยหลงัการขาย 761,068 753,671.00 1,377,909.00 

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 564,962   

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด าเนินงาน 

54,378,725 38,911,733.00 126,622,841.00 

สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)    

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (9,966,856) - 31,675,983.00 - 43,249,227.00 

ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 242,910 - 829,074.00 - 15,620,525.00 

สนิคา้คงเหลอื (70,358,216) - 68,289,431.00 42,709,696.00 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (1,464,834) - 7,256,071.00 - 11,231,889.00 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (972,510) - - 27,200.00 

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 32,529,456 56,248,223.00 27,833,191.00 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (154,225) 214,426.00 673,843.00 

เงนิสดรบั (จา่ย) จากการด าเนินงาน 4,234,450 - 12,676,177.00 127,710,730.00 

จา่ยดอกเบีย้ (5,886,798) - 7,290,177.00 - 1,317,478.00 

จา่ยภาษเีงนิได ้ (4,254,009) - 4,759,207.00 - 9,696,351.00 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใขไ้ป) จากกจิกรรมด าเนินงาน (5,906,357) - 24,725,561.00 116,696,901.00 
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งบกระแสเงินสด 31 ธนัวาคม 2557 
31 ธนัวาคม 2558 
(จดัประเภทใหม่) 

31 ธนัวาคม 2559 

 บาท บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 
   

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (15,965,938) -7,575,687 -1,786,922 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ - - - 

เงนิสดจา่ยเพื่อลงทนุในบรษิทัย่อย - - - 

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 25,069 287,062.00 3,837,038.00 

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้เงนิลงทนุระยะสัน้  - 50,243,246.00 - 4,660,000.00 

ซือ้สนิทรพัยถ์าวร (11,245,325) - 19,297,095.00 - 6,856,284.00 

เงนิมดัจ าซือ้สนิทรพัยถ์าวร (2,296,221) - - 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,865,470) - 854,523.00 - 2,653,250.00 

รบัดอกเบีย้ 659,353 1,019,250.00 470,426.00 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ (31,688,532) - 76,664,239.00 - 11,648,992.00 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

43,989,003 - 52,202,512.00 - 83,817,245.00 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 955,600 298,792.00 - 

จา่ยช าระเงนิกูย้มืระยะยาว (198,589) - 389,636.00 - 538,936.00 

จา่ยช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ (426,457) - 1,726,858.00 - 3,135,318.00 

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทนุ 20,000,000 30,000,000.00 - 

เงนิสดรบัจากส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - 186,000,000.00 - 

ตน้ทนุตรงในการออกหุน้สามญั - - 7,869,667.00 - 

เงนิปนัผลจา่ย (28,000,000) - - 24,000,000.00 

เงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 36,319,557 154,110,119.00 - 111,491,499.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (1,275,332) 52,720,319.00 - 6,443,590.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 2,439,443 1,164,111.00 53,884,430.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้ปี 1,164,111 53,884,430.00 47,440,840.00 

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ    

รายการมใิชเ่งนิสด - ซือ้ยานพาหนะภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - 4,239,087.00 4,868,634.00 
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4.อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 31 ธนัวาคม 2557 
31 ธนัวาคม 2558 
(จดัประเภทใหม่) 

31 ธนัวาคม 2559 

 บาท บาท บาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
   

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.13 2 2.56 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เทา่) 0.26 0.87 1.33 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เทา่) -0.04 -0.11 0.6 

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนี้การคา้ (เทา่) 7.98 6.35 7.69 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 45.12 56.73 46.79 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่) 3.16 2.1 3.51 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 113.83 171.25 102.54 

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี้ (เทา่) 4.92 2.96 4.08 

ระยะเวลาช าระหนี้ (วนั) 73.20 121.45 88.19 

Cash Cycle (วนั) 85.75 106.54 61.14 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
(PROFITABILITY RATIO) 

   

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขาย (รอ้ยละ) 42.41 35.24 34.06 

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการบรกิาร (รอ้ยละ) 61.07 63.31 72.26 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 8.63 2.15 11.4 

อตัราก าไรอื่น (รอ้ยละ) 1.04 0.58 0.91 

อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) -14.92 -194.29 116.1 

อตัราก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 6.77 1.35 9.78 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 32.41 2.46 24.32 

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดาเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO)  

  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 11.73 1.47 15.6 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 134.77 31.38 185.01 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เทา่) 1.73 1.09 1.6 

อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

   

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.95 0.68 0.46 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 8.75 3.26 73.97 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) (เทา่) -0.14 -1.11 3.53 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 89.17 0 27.59 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

ตาราง 1: ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบังวด 12 เดือนปี 2559 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(12 เดือน) (12 เดือน)    จ านวนเงิน      % 

รายไดจ้ากการขาย 853.25 560.72 292.53 52.17 
รายไดจ้ากการบรกิาร 28.26 30.3 (2.04) (6.73) 
รายไดอ้ื่น * 8.08 3.46 4.62 133.53 
รายได้รวม 889.59 594.48 295.11 49.64 
ตน้ทุนขาย 562.67 363.12 199.55 54.95 
ตน้ทุนบรกิาร 7.84 11.12 (3.28) (29.50) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 210.48 204.06 6.42 3.15 
ตน้ทุนทางการเงนิ 1.6 7.77 (6.17) (79.41) 
ก าไรสทุธิ 87 8.03 78.97 983.44 
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.18 0.021 0.159 757.14 
* รายไดอ้ื่น: เช่น ดอกเบีย้ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นตน้ 

ภาพรวมธรุกิจ 

ผลการด าเนินงานของปี 2559 มาสเตอรค์ลูมกี าไรสุทธสิ าหรบังวด 87 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 983.44% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
สาเหตุหลกัจากการเตบิโตของยอดขายในทุกช่องทางและการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมรีายไดส้ าหรบังวดรวม 889.59 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่ยีอดขายรวม 594.48 ลา้นบาท คดิเป็น 49.64% ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมทัง้สิน้ 
210.48 ลา้นบาท เพิม่จากช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่คี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมทัง้สิน้ 204.06 ลา้นบาท เพยีง 3.15%  ส่งผลใหปี้ 
2559 มอีตัราก าไรสุทธเิมือ่เทยีบกบัยอดขายเท่ากบั 9.78% สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่อีตัราก าไรสุทธเิมือ่เทยีบกบัยอดขาย 1.35% 

ตาราง 2: ข้อมลูสรปุยอดขายของส่วนงานตามช่องทางไตรมาส 4 และ 12  เดือนของปี  2559 

ส่วนงานตามช่องทาง ไตรมาส 4/59 
Y-o-Y 

ม.ค.-ธ.ค.2559 
Y-o-Y 

เปล่ียนแปลง (%) เปล่ียนแปลง (%) 

ช่องทางคา้ปลกี    18.27   (30.79)              419.69  24.57  
ช่องทางขายรายองคก์ร    37.33   (12.13)              245.16  79.78  
ช่องทางการส่งออก    59.06              68.59              216.66  84.00  
อื่นๆ      3.47            234.96                 8.08  133.80  
รวมรายได ้    118.13  12.56                  889.59          49.64  

ข้อมลูสรปุของส่วนงานตามช่องทาง 

๏ ช่องทางค้าปลีก (Retail) 

ผลการด าเนินงานในช่วง 12 เดอืนของปี 2559 มยีอดขายปรบัเพิม่ขึน้ 24.57% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 โดยเกดิจาก
ยอดขายในสาขาของช่องทางหา้งเตบิโตขึน้ ( Same Store Sale Growth ) และมกีารขยายตวัไปยงัหา้งเทสโก ้โลตสั  รวมทัง้ในช่องทาง
ตวัแทนจ าหน่ายและช่องทางออนไลน์อตัราการเตบิโตเพิม่สงูขึน้ จากการขยายฐานลูกคา้ ( SINGER ) และรกัษาฐานลูกคา้เดมิใหม้ศีกัยภาพ
เพิม่ขึน้ ส าหรบัปี 2559 บรษิทัมกีลยุทธท์ าการตลาดโดยท าโปรโมชัน่ ณ จุดขาย เพือ่ผลกัดนัสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคเพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจ
ในตวัผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้ส่งผลใหต้ลาดเปิดกวา้งขึน้ แต่หากวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2559 ยอดขายปรบัลดลงเมือ่
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ ปี 2558 ซึง่เกดิจากภาวะเศรษฐกจิในภาพรวม 

๏ ช่องทางการขายองคก์ร (Corporate) 
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ผลการด าเนินงานช่วง 12 เดอืนของปี 2559 มยีอดขายปรบัเพิม่ขึน้ 79.78% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 บรษิทัฯ มกีาร
ปรบัแผนธุรกจิในช่องทางนี้อย่างชดัเจนทัง้ช่องทางการขาย ผลติภณัฑ์ เงื่อนไขการช าระเงนิ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นองค์กรภาครฐั 
ภาคเอกชน โรงงาน โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิคา้ ฯลฯ ทีต่้องการแกไ้ขปญัหาอากาศรอ้น ประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม สนิคา้ใน
ช่องทางนี้หลกัๆ ประกอบด้วย เครื่องโอโซน พดัลมอุตสาหกรรม และหลอดไฟ LED ปจัจุบนัมกีารน าเสนอและได้รบัผลตอบรบัที่ดโีดย
ช่องทางนี้มโีอกาสเตบิโตสรา้งยอดขายเพิม่ขึน้ในอนาคต 

๏ ช่องทางการขายส่งออก (Export)       

ส าหรบัผลการด าเนินงานในช่วง 12 เดอืนของปี 2559 มยีอดขายปรบัเพิม่ขึน้ 84% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558  ถอืเป็น
ช่องทางทีม่อีตัราการเตบิโตสงูสุด โดยกลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบ AEC ซึง่ส่วนใหญ่มสีภาพอากาศทีร่อ้นจดัและระยะเวลายาว
เหมอืนกบัประเทศไทยประกอบกบัตวัแทนจ าหน่ายทีม่ศีกัยภาพรวมทัง้มกีารขยายการส่งออกไปยงั กลุ่มประเทศอเมรกิา เหนือ และประเทศ
อื่นๆ ทีเ่ป็นฐานลกูคา้เดมิรวมจ านวนแลว้กว่า 40 ประเทศ  

ฐานะทางการเงิน 

ตาราง 3: ข้อมลูสรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2559 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงินรวม 

31.12.2559 31.12.2558 +/(-) % 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 47.44 53.88 (6.44) (11.95%) 
เงนิลงทุนชัว่คราว 55.57 50.24 5.33 10.61% 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 127.35 84.17 43.18 51.30% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดชระภายใน 1 ปี 8.26 0.53 7.73 1458.49% 
สนิคา้คงเหลอื 183.62        230.92  (47.30) (20.48%) 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 22.54          13.31  9.23 69.35% 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 50.03          48.24  1.79 3.71% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 8.95            0.96  7.99 832.29% 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 49.99          54.58  (4.59) (8.41%) 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5.02            3.20  1.82 56.88% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 7.70            5.44  2.26 41.54% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1.58            1.56  0.02 1.28% 
รวมสินทรพัย ์ 568.05        547.03  21.02 3.84% 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1.54 84.89 (83.35) (98.19%) 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  153.27 126.25 27.02 21.40% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ 0.10 0.43 (0.33) (76.74%) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 1.87 0.98 0.89 90.82% 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 10.48  -  10.48 - 
หนี้สิน้หมนุเวยีน 6.55            4.50  2.05 45.56% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ-สุทธสิ่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 0.03            0.24  (0.21) (87.50%) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ-สุทธสิ่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 3.07            1.90  1.17 61.58% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.89            1.58  0.31 19.62% 
รวมหน้ีสิน 178.80        220.77  (41.97) (19.01%) 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 120.00 120.00 - - 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 183.03 183.03 - - 
ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3.06 3.06 - - 
ก าไรสะสม         
- จดัสรรเป็นส ารองทางกฎหมาย 3.74            3.74  - - 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 79.42          16.43  62.99 383.38% 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 389.25           326.26  62.99 19.31% 
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๏ สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น 568.05 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัมลูค่าทรพัย์สนิ ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 2558  
ทีม่มีลูค่า 547.03 ลา้นบาท คดิเป็นมลูค่าเพิม่ขึน้ 21.02 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 3.84% โดยมรีายละเอยีดหลกัประกอบดว้ย        

- ลกูหนี้การคา้เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ.วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2558 สอดคลอ้งกบัยอดขายของปี 2559 ทีม่กีารปรบัเพิม่สงูขึ้น 
- ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ.วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2558 เนื่องจากใน

กลุ่มลกูคา้องคก์รทางบรษิทัมนีโยบายในปี 2559 ใหส้ามารถขายสนิคา้โดยใหล้กูคา้เลอืกผ่อนช าระไดเ้พือ่เป็นการผลกัดนัยอดขายและจูงใจใน
การสัง่ซื้อสนิคา้  

- สนิคา้คงเหลอื  183.62  ลา้นบาท  หรอืคดิเป็น 32.32% ของสนิทรพัย์รวม ลดลงเมื่อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ.วนัสิ้นงวด   31  ธนัวาคม  
2558 ซึ่งมยีอดสนิคา้คงเหลอืเท่ากบั  230.92  ลา้นบาท ลดลง  47.30 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 20.48% ถงึแมจ้ะมกีารเตบิโตของยอดขาย 
เนื่องจากการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัอย่างใกลช้ดิต่อเนื่อง  

 

๏ หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มหีนี้สนิรวมทัง้สิ้น 178.80 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัมลูค่าหนี้สนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ทีม่ยีอดเท่ากบั 
220.77 ลา้นบาท โดยมยีอดหนี้สนิลดลง 41.97 ลา้นบาท  หรอืลดลง 19.01%  ซึง่รายละเอยีดหลกัประกอบดว้ย 

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้รวมถงึเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ มยีอดลดลงอย่างชดัเจนเมือ่เทยีบกบัยอดคงคา้ง ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม  2558  ทัง้นี้สบืเนื่องจากบรษิทัมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมาช าระหนี้ไดเ้รว็ขึน้  เพือ่ลดตน้ทุนดา้นดอกเบีย้จ่าย 

- หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ เมือ่เทยีบกบั  ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2558  มยีอดเพิม่มากขึน้  ทัง้นี้ส่วนหลกัๆ เป็นหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่า
ทางการเงนิทีเ่กดิจากการซื้อทรพัยส์นิเพือ่รองรบัการเตบิโตของยอดขาย 

๏ ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทั มสี่วนของผู้ถือหุ้นทัง้สิ้น 389.25 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 45.93% ของสนิทรพัย์รวม  เพิม่ขึ้นจาก 
326.26 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 62.99 ลา้นบาททีเ่กดิขึน้จากก าไรของผลการด าเนินงานในปี 2559 

ตาราง 4: อตัราส่วนทางการเงิน 

งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2559 ม.ค.-ธ.ค. 2558   +/(-) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       
   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.56 2.00 0.56 
   อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 1.50 0.93 0.57 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       
   อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 35.87% 37.05% (1.18) 
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.21% 2.72% 9.49 
   อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.78% 1.35% 8.43 
อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (ROE) (%) 22.35% 2.46% 19.89 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) (%) 15.31% 1.41% 13.90 
อตัราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)       
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)    0.46  0.68 (0.22) 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เพิม่ขึน้จากปีก่อน 0.56 และ 0.57 ตามล าดบัเนื่องจากบรษิทัฯ มกีารช าระคนื
หนี้สนิทัง้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้การบรหิารจดัการสต็อกสนิคา้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มสีภาพคล่ องเพิม่
มากขึน้ 
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อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานของปี 2559 มอีตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัลดลงเลก็น้อยเนื่องจากการเตบิโตในช่องทางส่งออกซึง่เป็นช่องทางทีม่อีตัราการ
เตบิโตสงูสุดโดยช่องทางนี้มอีตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าทุกช่องทางแต่กม็คี่าใชจ้่ายต ่ากว่าดว้ยเช่นกนั นอกจากการเตบิโตของยอดขายโดยรวม
แล้วในส่วนค่าใชจ้่ายมกีารควบคุมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานและอตัราก าไรสุทธปิรบัเพิม่สูงขึ้นถงึ 9.49% และ 
8.43% ตามล าดบัเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2558 ส าหรบัอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานมกีารปรบัเพิ่มสูงขึ้น
เช่นเดยีวกนัแสดงใหเ้หน็ว่าการบรหิารจดัการดา้นสนิทรพัยแ์ละการบรหิารก าไรมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเกีย่วเนื่องโดยตรงจากการทีบ่รษิทัฯ มสีภาพคล่องเพิม่ขึน้ ส่งผลให้
ความเสีย่งจากการกูย้มืเงนิมาใชใ้นการด าเนินกจิการต ่าลง 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สนิค้าที่จ าหน่ายส่วนใหญ่ของบรษิัทน าเขา้จากต่างประเทศโดยตรงและจ่ายช าระด้วยสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นหลกั บรษิัทฯให้
ความส าคญักบัการประเมนิความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและบรหิารการใชว้งเงนิซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) อย่าง
สม ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้อย่างมนียัส าคญั ทัง้นี้บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายทีจ่ะแสวงหาก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่น 
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เอกสารแนบ 1 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

 

 

 

  



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

1. รศ. ดร. ประกจิ  
ตงัตสิานนท ์

 

วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  
8 พฤศจกิายน 2556 

 

 ๏ ประธานกรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ กรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหา 

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

74 •  ปรญิญาเอก ดุษฎกีติตมิศกัดิ ์ 
มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 

•  ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมสือ่สาร  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์The University of 
Electro-Communications ประเทศญีปุ่น่ 

•  ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัโตไก 
ประเทศญีปุ่น่ 

•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP 185/2014) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced 
Audit Committee Program  

   (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

- - 2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

 
2560 –ปจัจุบนั 

 
2559 –ปจัจุบนั 

 

2559 –ปจัจุบนั 

 

 

2551 - 2555 

 

     

ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 

กรรมการ 

 

อุปนายก 

 

 

Executive Director 

 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 

 

 

บรษิทั โนวา ออรแ์ก
นิค จ ากดั 

สภามหาวทิยาลยั
กรุงเทพธนบุร ี

สมาคมนกัเรยีนเก่า
ญีปุ่น่ในพระบรมรา
ชปูถมัป์ 

 
Japan International 
Corporation Agency 
(JICA) 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 

 

 

ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ 

 

สถาบนัการศกึษา 
 
สมาคม 

 

 

พฒันาการศกึษาของ
อาจารยแ์ละนกัศกึษาของ
มหาวทิยาลยัใน ASEAN 
สาขาวศิวกรรมศาสตร ์
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ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

2. นายสรรพชัญ โสภณ 
 

วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  
8 พฤศจกิายน 2556 

 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหา 

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

62 •  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (Master of 
Business and Administration)  

    Western Michigan University  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  • ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the 
Chairman Program (RCP 30/2013) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 •  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร The Executive 
Director Course (EDC 1/2012) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
  Certification Program (DCP 49/2004) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั 
ไทย (IOD)  

  • ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced 
     Audit Committee Program  

(AACP 23/2016) สมาคมส่งเสรมิสถาบนั  
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- - 2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

 
 

2555 – ปจัจุบนั 

 

2553 - 2557 

 

 

     

กรรมการ  
กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 

ประธานกรรมการ 

 

 
กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
บรษิทั แพลเน็ตคอม
มวินิเคชัน่ เอเชยี 
จ ากดั (มหาชน) 
 
ส านกังานส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม
ซอฟทแ์วรแ์ห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) 
(SIPA) 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 

 

 

 
จ าหน่ายสนิคา้และ
ใหบ้รกิารสือ่สาร
โทรคมนาคม 
 
องคก์ารมหาชน ภายใต้

กระทรวงไอซที ีท าหน้าที่

ส่งเสรมิการพฒันา

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์

 

 

 

 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

3. นายมงคล เกษมสนัต์  
   ณ อยุธยา 

 

วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  
8 พฤศจกิายน 2556 

 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏   กรรมการ 

ตรวจสอบ 
 ๏ ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

56 •  ปรญิญาโท สาขาบรหิารทัว่ไป 
(Administrative Studies),  
 Southeastern Oklahoma State 
University, USA  

•  ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP 70/2008) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)  
 

- - 2556 – ปจัจุบนั 

 
 
 
 

 

2557 – ปจัจุบนั 

 

 

2555 – 2557 

 

2555 – 2555 

 

 
2554 - 2554 
 

 

 

กรรมการ  
กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และประธาน
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

 
ผูอ้ านวยการกองทุน
สงเคราะห ์

 

ทีป่รกึษาและ
อนุกรรมการ 
 
ผูอ้ านวยการ 

 

 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
กองทุนสงเคราะห ์
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

ส านกังานนวตักรรม 
แห่งชาต ิ

ส านกังานสรา้งเสรมิ
กจิการเพือ่สงัคม
แห่งชาต ิ

บรรษทัตลาดรอง
สนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 

 

 

 
สนบัสนุนเงนิทุนครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา 
โรงเรยีนเอกชน 
 
สนบัสนุนเงนิทุนดา้น
นวตักรรม 

ส่งเสรมิผลกัดนักลไกใน
การสรา้งกจิการเพือ่สงัคม 
 

การเงนิ 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

4. นายกติตศิกัดิ ์ 
ศรปีระเสรฐิ 

 

วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  
1 มนีาคม 2559 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
  
 

 

 

50 • ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA)  
วชิาเอก Finance และ Entrepreneurial 

     Management The Wharton School, 
University of Pennsylvania 
ฟิลาเดลเฟีย เพนซลิเวเนีย  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์สาขา Industrial  
Engineering (MSIE) The University of 
Texas at Arlington ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

•  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขา Electronics (BE)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) รุ่นที ่156 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)   
 

 

- - 2559 – ปจัจุบนั 

 

 

2555 - 2557 

 
 
 

2553 

 
 

 

 

กรรมการ  
กรรมการอสิระ 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่/กรรมการและ
เลขานุการคณะ 
กรรมการ กสท 

Investment 
Director  

 
 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

 

Thai Prosperity 
Advisory Co., Ltd. 

 

 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 

โทรคมนาคม 

 

 

บรหิารการลงทุน 

 

 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

5. นายกฤษณ  
 ไทยด ารงค ์

 
 

วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  
8 พฤศจกิายน 2556 

  
๏ กรรมการ 

  
  
 

 

 

53 •  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   

•  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมศาสตร ์
ไฟฟ้าก าลงั สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหาร ลาดกระบงั   

•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program (DCP 191/2014) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)  
 

0.42 - 2556 – ปจัจุบนั 

 

 

2555 – 2557 

 

2558 – ปจัจุบนั 
 

2558 – ปจัจุบนั 

 

 

 

 

2557 - ปจัจุบนั 
 

 

กรรมการ  
 
 
 
กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 

 

 

 

 

กรรมการ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั ไซเทม โฮลดิง้ 
จ ากดั 
 

บรษิทั อนิโนเวทฟี 
แทรฟฟิค จ ากดั 

บรษิทั คารบ์อนคอร ์
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

. 

 

 

 

บรษิทั โปรเทค็ทฟี 
โค๊ทติ้ง จ ากดั 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 
 
ประกอบกจิการลงทุนท า
ธุรกจิทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ 

ประกอบกจิการจ าหน่าย
วสัดุปพูืน้ผวิถนนแบบเยน็ 

- ประกอบกจิการผลติ cola 
asphalt premix วสัดุปรบั
สภาพถนน วสัดุปพูืน้ถนน
ทุกประเภท (19209) 

- ประกอบกจิการน าเขา้
และจ าหน่ายซ่อมบ ารุ
เครือ่งจกัร วสัดุก่อสรา้ง
และปรบัปรุงถนน (46592) 

- ใหบ้รกิารเคลอืบ ป้องกนั
สนิม และการสกึกร่อน  
-ใหบ้รกิาร เช่าและจดั
จ าหน่าย อุปกรณ์เคลอืบ
ป้องกนัสนิม 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
  
  
 

 

 

    2554 – ปจัจุบนั 

 

 
2551 – ปจัจุบนั 

 
2551 – ปจัจุบนั 

 

2550 – ปจัจุบนั 

 

 

2549 – ปจัจุบนั 

 

2537 - ปจัจุบนั 

 

 

 

กรรมการ  

 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 

 
 
 

กรรมการ 

 
กรรมการ และ
ประธากรรมการ
บรหิาร 

บรษิทั บางกอก ไทร ์
เทรดดิง้ จ ากดั 

 
บรษิทั บางกอก ไทร ์ 
รไีฟเนอรี ่จ ากดั 

บรษิทั บ.ีบ.ี แบตเตอรี ่
(เอเชยี) จ ากดั 

บรษิทั โฟลดิง้ เกท 
จ ากดั 
 
 

บรษิทั เมททสิแอร ์
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

บรษิทั ไซท ์เพรพ
พาเรชัน่ แมเนจเมนท ์
จ ากดั 

ประกอบกจิการคา้และ
ขนส่งยางรถ ยนต์ ยาง
สงัเคราะห ์และพลาสตกิ 

ผลติน ้ามนัสงัเคราะห ์
 

จ าหน่ายสนิคา้ประเภท
แบตเตอรี ่

ผลติและจ าหน่ายรัว้และ
ประตอูตัโนมตัจิากโลหะ 
จ าหน่ายเครือ่งควบคุม
ความชืน้ 

จ าหน่ายและตดิตัง้
เครือ่งปรบัอากาศ 

จ าหน่ายอุปกรณ์ดา้นระบบ
ปรบัอากาศและระบบ
ไฟฟ้า บรกิารออกแบบ 
ปรบัปรุง ซ่อมแซมดา้น
ระบบปรบัอากาศและระบบ
ไฟฟ้า 

 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

6. นายฟงั เมง็ ฮอย 
  

 
 

วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  
3 มถุินายน 2545 

  
๏ กรรมการ 

  
  
 

 

 

56 •  ปรญิญาตร ี สาขาบรหิารธุรกจิ Ottawa 
University ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DCP 189/2014) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

 

 

14.66 - 2545 – ปจัจุบนั 

 

 

2559 – ปจัจุบนั 

 

2559 – ปจัจุบนั 

 

2559 – ปจัจุบนั 

 

 

2559 – ปจัจุบนั 

 

 

2546 - ปจัจุบนั 

 

 

 

กรรมการ  
 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 
 
Dionysus Asia Sdn 
Bhd ประเทศมาเลเซยี 
 
The Wine Poetry 
Sdn Bhd ประเทศ 
มาเลเซยี 

Sensetech 
Properties Sdn Bhd 
ประเทศ มาเลเซยี 

Leisure Range Sdn 
Bhd ประเทศ 
มาเลเซยี 
 
SenseTech Sdn Bhd 
ประเทศ มาเลเซยี 

 

 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 
 
ธุรกจิ ไวน์ 
 
 
ธุรกจิ ไวน์ 
 
 

อสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
อสงัหารมิทรพัย ์
 
 
 
ผูแ้ทนจ าหน่ายระบบ
ตรวจจบัควนัความไวสงู 
เพือ่ป้องกนัไฟไหม ้
 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

7. นายนพชยั วรีะมาน 
  

 
วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  
3 มถุินายน 2545 

  
๏  กรรมการ 
๏ ประธาน

กรรมการบรหิาร 
 ๏ กรรมการผูจ้ดัการ 

53 •  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
อเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP 185/2014) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)  

•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP 82/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

25.61 - 2545 – ปจัจุบนั 

 

 

2554 - ปจัจุบนั
  

 

 

กรรมการ  
ประธานกรรมการ 
บรหิาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการ 
 
 
 
 
 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั อนิโนว ์กรนี 
โซลชู ัน่ จ ากดั 

 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 
 
 
จดัหา จดัจ าหน่าย ใหเ้ช่า
ใชง้าน และใหบ้รกิารระบบ
โอโซน 

8. นางสาวสุนนัทา 
ว่านวฒัน์ 
  

 
วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  

8 พฤศจกิายน 2556 
 

๏  กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 

42  • ปรญิญาโท สาขาพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ     

 • ปรญิญาตร ี สาขาการตลาด คณะบรหิาร 
ธุรกจิ มหาวทิยาลยัพายพั   

•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP 105/2013) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)  

 

 

1.07 - 2556 – ปจัจุบนั 

 

 
2560 - ปจัจุบนั

  

 

2554 - ปจัจุบนั 

2556 - 2559 

กรรมการ และ 
กรรมการบรหิาร 
  
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน
ธุรกจิและบรกิาร
ลกูคา้ 
กรรมการ และ 
กรรมการบรหิาร 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน
ธุรกจิและบรกิาร
ลกูคา้ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั อนิโนว ์กรนี 
โซลชู ัน่ จ ากดั 

 
บรษิทั อนิโนว ์กรนี 
โซลชู ัน่ จ ากดั 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 
จดัหา จดัจ าหน่าย ใหเ้ช่า
ใชง้าน และใหบ้รกิารระบบ
โอโซน 

จดัหา จดัจ าหน่าย ใหเ้ช่า
ใชง้าน และใหบ้รกิารระบบ
โอโซน 
ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

9. นางสาวเบญจรตัน์ 
หตัถชาญชยั 
  

 
วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  

12 พฤษภาคม 2559 
 

๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
๏  ผูช้่วยกรรมการ 
    ผูจ้ดัการสายงาน 
 บญัชแีละการเงนิ 

 

43 • ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร 
Ex-MBA  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

  • ปรญิญาตร ี คณะศกึษาศาสตร ์สาขา
ธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)  

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company 
Secretary Program (CSP 50/2013)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective 
Minute Taking (EMT 25/2013) 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 

• หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการ
ดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

- - 2559 – ปจัจุบนั 

 

 

2559 – ปจัจุบนั 
 
 

2552 - 2559
  

 

 

กรรมการ  
กรรมการบรหิาร 
และผูช้ว่ยกรรมการ 
ผูจ้ดัการสายงาน 
บญัชแีละการเงนิ 
กรรมการ 
 
 
รองประธาน
กรรมการบรหิาร 
สายงาน Finance & 
Supply Chain 
 
 
 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั อนิโนว ์กรนี 
โซลชู ัน่ จ ากดั 

บรษิทั ซแีมช  
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 
 
 
จดัหา จดัจ าหน่าย ใหเ้ช่า
ใชง้าน และใหบ้รกิารระบบ
โอโซน 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ช่ือ- สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่าง
กรรมการ 

หรือผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

10. นางสาวมลัลกิา 
ตระกลูไทย  

 
วนัทีด่ ารงต าแหน่ง  

8 พฤศจกิายน 2556 
 

 ๏ กรรมการบรหิาร 
๏  เลขานุการบรษิทั 

     

49  •  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ  
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ   

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั  

  รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย   

• หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจด
ทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร 
Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่น
ที ่1/2559 (Advances for Corporate 

  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย 
 

 

 

 

0.20 - 2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 

2553 - 2556 
 

  

 

 

กรรมการบรหิาร 
และเลขานุการ
บรษิทั 
 

กรรมการ และผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการ
ฝา่ยพฒันาองคก์ร 
 
 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 
 

ผลติ จ าหน่าย และใหเ้ช่า
พดัลมไอน ้า และพดัลมไอ
เยน็ 
 
 

 



 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

1.2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
เลขานุการบรษิทัมขีอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีก่ าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 

2551 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัในวนัที ่21 สงิหาคม 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั 
มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ หน้าทีต่ามกฎหมายของ เลขานุการบรษิทัมดีงันี้ 

1.  จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
(ก)  ทะเบยีนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ  
(ค)  หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.  เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้เสยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้  

3.  ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย ดงันี้ 

(1) ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัฯ ใหฏ้บิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(3) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผย

ขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
(4) จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
(5) หน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 



บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

 

 



บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการและผูบ้ริหาร บริษทั ING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท ์ X, AC,NRC  X                
2. นายสรรพชัญ โสภณ /, AC,NRC   X               
3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา /, AC,NRC                  
4. นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ /                  
5. นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ /    / / / / / / / / /,//      
6. นายฟงั เมง็ ฮอย /             / / / / / 
7. นายนพชยั วรีะมาน /, // /,//                 
8. นางสาวสนุนัทา ว่านวฒัน์ / /,//                 
9. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั /,// /                 

หมายเหตุ   X = ประธานกรรมการ   / =กรรมการ       // = ผูบ้รหิาร    AC = กรรมการตรวจสอบ   NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
บรษิทัยอ่ย ING = บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชัน่ จ ากดั  
 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1. บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั 
2. บรษิทั แพลเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั (มหาชน)  
3. บรษิทั ไซเทม โฮลดิง้ จ ากดั 
4. บรษิทั อนิโนเวทฟี แทรฟฟิค จ ากดั 
5. บรษิทั คารบ์อนคอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
6. บรษิทั โปรเทค็ทฟี โค๊ทติง้ จ ากดั  
7. บรษิทั บางกอก ไทร ์เทรดดิง้ จ ากดั 
8. บรษิทั บางกอก ไทร ์รไีฟเนอรี ่จ ากดั  

 9. บรษิทั โฟลดิง้ เกท จ ากดั 
10. บรษิทั เมททสิแอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
11. บรษิทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั   
12. Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศมาเลเซยี 
13. The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศมาเลเซยี 
14. Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศมาเลเซยี 
15. Leisure Range Sdn Bhd ประเทศมาเลเซยี 
16. SenseTech Sdn Bhd ประเทศมาเลเซยี 

 

  



  Masterkool International Public Company Limited 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  



  Masterkool International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 3:     รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายใน 
(Outsource) 

บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั  
ทีอ่ยู่ 33 ซอยจดัสรร ถนนสุทธสิำรวนิจิฉยั สำมเสนนอก หว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์0-2693-3581-2 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน นำงสำววรรณำ เมลอืงนนท ์ 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิบณัฑติ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ประกำศนียบตัรสอบบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 
ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ จุฬำลงณ์มหำวทิยำลยั 

ประสบการณ์ท างาน ปี 2537 ถงึปจัจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

 ปี 2536 ถงึปจัจุบนั ทีป่รกึษำดำ้นบญัช ี 
ระบบบญัช ีและภำษอีำกร 

บรษิทั ทีป่รกึษำกฏหมำยฟำรอ์สีต์ จ ำกดั 

 ปี 2557 ถงึปจัจุบนั กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2554 - 2556 กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั ปิคนิค คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง  กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน 

ใหมล่่ำสุด รุ่นที ่3/56 โดยคุณสุวมิล กุลำเลศิ จดัโดยสภำวชิำชพีบญัช ี

 กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร (Workshop) วธิกีำรประเมนิควำมเสีย่งเพือ่กำรวำงแผนกำร 

ตรวจสอบภำยใน รุ่นที ่3/55 โดยคุณสุวมิล กุลำเลศิ จดัโดยสภำวชิำชพีบญัช ี

 กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร (Workshop) กำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในแบบ COSOERM 

ของแต่ละระบบงำน (ธนัวำคม 2554) 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Audit Committee Program – ACP รุ่นที ่42/2013 โดยสมำคมส่งเสรมิ

สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที ่99/2012 โดยสมำคม

ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 4170 

 
 
  



บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกบังบการเงิน 

 
 

































บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบอ่ืน 

-ไม่ม-ี  


