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สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริ
สารจากประธานกรรมการบริหหาราร

รศ.ดร.ประกจ
ป ิ จ ตั
ตงตสานนท์
รศ.ดร.ประกิ
งั ติิ สานนท์์

นายนพชัย วีระมาน

นับตัง้ แต่ วัวนั พฤหัส บดีท่ี 13 ตุ ลาคม พุทธศักราช 2559
ประกาศสานักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสรรพัชญ โสภณ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์
เนชั น่ แนล จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ คุณ สมบัติ และประสบการณ์ จากหลากหลายสาขา
รวมจานวน 3 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี้
1. นายสรรพัชญ โสภณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ใน
กฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย และเป็ น ไปตามข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ม ีก าร
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ ซึ่ง การประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบนั ้น ได้ ม ีก ารทบทวน และหารื อ ใน
สาระส าคัญ ของการด าเนิ น งานร่ ว มกับ ฝ่ า ยบริห าร ผู้ต รวจสอบ
ภายใน และผูส้ อบบัญขีอย่างสม่าเสมอ สรุปการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น: คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมเป็ น การเฉพาะกับผู้ส อบบัญ ชี และผู้ต รวจสอบภายใน
ประจาไตรมาส และประจาปี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
หากมีรายการใดที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศัยรายละเอียด
การดาเนินการเพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ก่อนการลงความเห็นและการ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
สาหรับรายงานทางการเงิน ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ได้จดั ทาขึน้ อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่รี ับ รองทัวไป
่ และมีการเปิ ด เผยข้อ มูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. การสอบทานรายการเกี่ ยวโยงหรือรายการที่ อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
รายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงหรือรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามีความเพียงพอ
และเป็นไปตามเงือ่ นไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

3. การสอบทานการบริ ห ารและการจัด การความเสี่ ย ง:
3.
การสอบทานการบริ หพารและการจั
ด การความเสี่ ยาง:น
คณะกรรมการตรวจสอบได้
ิจารณานโยบายและแผนงานด้
คณะกรรมการตรวจสอบได้
พ
ิ
จ
ารณานโยบายและแผนงานด้
าน
ความเสีย่ ง ตลอดจนรายงานผลการดาเนินการด้านความเสีย่ ง โดย
ความเสี
ย่ งมตลอดจนรายงานผลการด
าเนิ่ยนงการด้
นความเสี
ย่ ง โดย
การประชุ
ร่ว มกับ คณะจัดการความเสี
พร้อามให้
แนวทางและ
การประชุ
มร่ว มกั
บ คณะจั
ข้อเสนอแนะเพื
อ่ การปรั
บปรุดการความเสี
งทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ่ยง พร้อ มให้แนวทางและ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงทีด่ ยี งิ่ ขึน้
4. การสอบทานการปฏิ บตั ิ งานตามการกากับดูแลกิ จการที่ ดี:
4. การสอบทานการปฏิ บตั ิ งานตามการกากับดูแลกิ จการที่ ดี:
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับและสอบทานการปฏิบตั ิงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับและสอบทานการปฏิบตั ิงานให้
เป็ น ไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ข้อกาหนดเกี่ย วกับ
เป็ น ไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ข้อกาหนดเกี่ย วกับ
จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางานทีก่ าหนดไว้ และ
จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางานทีก่ าหนดไว้ และ
กาหนดให้มกี ารทบทวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการ
กาหนดให้มกี ารทบทวนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการ
่
กากับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ สร้างความมันใจแก่
ผเู้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
กากับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ สร้างความมันใจแก่
่
ผเู้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
5. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการกากับดูแลงาน
5. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการกากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษทั แอคตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษทั แอคพ ลั ส ค อ น ซั ล แ ต น ท์ จ า กั ด ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ซึ่ ง เ ป็ น
พ ลั ส ค อ น ซั ล แ ต น ท์ จ า กั ด ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ซึ่ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอก เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เพื่อความเป็ น
บุคคลภายนอก เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ เพื่อความเป็ น
อิสระในการทางานตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน
อิสระในการทางานตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน
โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนดให้มกี ารติดตามผล
โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนดให้มกี ารติดตามผล
การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับ ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า ผลการ
ส าหรับ ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า ผลการ
ตรวจสอบภายในปี 2559 ดัง กล่ า ว ไม่พ บข้อ บกพร่ อ งด้า นการ
ตรวจสอบภายในปี 2559 ดัง กล่ า ว ไม่พ บข้อ บกพร่ อ งด้า นการ
ควบคุมภายในอย่างมีนยั สาคัญ
ควบคุมภายในอย่างมีนยั สาคัญ
6. การพิ
การพิ จจ ารณาผู
ารณาผู้้สส อบบั
อบบัญ
ญ ชีชี แแ ละการก
ละการก าหนดค่
าหนดค่ าา สอบบั
สอบบัญ
ญ ชีชี ::
6.
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้
พ
จ
ิ
ารณาผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ร
บ
ั
อนุ
ญ
าต
บริ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต บริษษททัั
เอส พี
พี ออดิ
ออดิทท จจากั
ากัดด จากความรู
จากความรู้้ ความสามารถ
ความสามารถ คุคุณ
ณสมบั
สมบัตติิแและ
ละ
เอส
ประสบการณ์ กการปฏิ
ารปฏิบบตตัั ิิงงาน
าน ด้ด้ววยมาตรฐานการสอบบั
ยมาตรฐานการสอบบัญ
ญชีชีใให้ห้กก ับับ
ประสบการณ์
บริษษททัั จดทะเบี
จดทะเบียยนในตลาดหลั
นในตลาดหลักกทรั
ทรัพพย์ย์แแห่ห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย มาแล้
มาแล้ววหลาย
หลาย
บริ
ราย
อี
ก
ทั
ง
้
มี
อ
ต
ั
ราค่
า
สอบบั
ญ
ชี
อ
ยู
่
ใ
นเกณฑ์
ท
่
ี
เ
หมาะสมกั
บ
ขนาด
ราย อีกทัง้ มีอ ัต ราค่ าสอบบัญชีอ ยู่ในเกณฑ์ท่ี เหมาะสมกับขนาด
ของบริษษททัั ฯฯ จึจึงงได้
ได้เเสนอต่
สนอต่ออคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษททัั เพื
เพื่อ่อพิ
พิจจารณา
ารณา
ธุธุรรกิกิจจของบริ
าเสนอการแต่งงตัตังง้้ ผูผูสส้้ อบบั
อบบัญ
ญชีชีแและค่
ละค่าาตอบแทนของผู
ตอบแทนของผูสส้้ อบบั
อบบัญ
ญชีชีตต่่ออทีที่่
นนาเสนอการแต่
ประชุมมสามั
สามัญ
ญผูผูถถ้้ ออืื หุหุนน้้ ในครั
ในครังง้้ นีนี้้
ประชุ
บทสรุปปรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทสรุ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และรับผิดชอบตามที่
ได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งเต็ ม ความรู้
ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเป็ นอิสระ
ทีเ่ พียงพอ เพือ่ ประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ มีความถูกต้อ งและสอดคล้อ งตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่
ตลอดจนบริษัทมีการบริหารจัดการด้านความเสี่ย ง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมี
การปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องตามกฎหมาย ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี และตามข้อกาหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก
าหนดค่าตอบแทน
าตอบแทน
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก
าหนดค่

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนได้ปฏิบ ัติ
ภารกิจ ตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท ได้ ม อบหมายหน้ า ที่ค วาม
รับ ผิด ชอบไว้ใ นกฎบัต รของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
ปี 2559 ที่ผ่ า นมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้ประชุมรวมจานวน 2 ครัง้ ซึ่งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาในเรื่องสาคัญ
ต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้ าของงานดังกล่าวตามขอบเขต
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ดังนี้
1. การสรรหาคัด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ
อิ สระและกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ า ตอบแทนพิจ ารณาสรรหาจากบุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติเ หมาะสม
ครบถ้ว น ตามข้อ ก าหนดของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยพิจารณา
คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ เพือ่ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผู้
ถือหุ้นในกรณีการสรรหาในตาแหน่ งกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ ซึง่ กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออก
เสียงในเรือ่ งดังกล่าว
สาหรับการนาเสนอบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในปี
2560 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มอบหมาย
เลขานุ การบริษัทประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อบอก
กล่ า วและเชิญ ผู้ถือ หุ้น เสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข้า รับ การพิจ ารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท โดยมีระยะเวลาในการเสนอระหว่าง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 ให้เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
2. การกลันกรองค่
่
า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด
ย่อย: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาแนว
ทางการจ่ ายค่า ตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุด ย่ อ ย
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ พิม่ มากขึน้ และ
ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
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3. การกาหนดโครงสร้
างค่าตอบแทนผู้บริ หารและพนักงาน:
าหนดโ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนฯ ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงและฝา่ ยทรัพยากรบุคคล ให้
อยู่ในเกณฑ์ท่เี หมาะสม และสอดคล้องกับผลการดาเนิน งานของ
บริษัท เพื่อ เป็ น การสร้า งแรงจูงใจ และรัก ษาไว้ซ่ึง พนัก งานที่ม ี
ความสามารถและมีผลการปฏิบตั งิ านดี
4. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร: คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ า ตอบแทนพิจารณาปรับ ปรุ ง โครงสร้า งองค์กรร่ ว มกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และฝา่ ยทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริห ารจัดการที่ดีย ่งิ ขึ้น และเกิดประสิทธิเผลที่ดีต่ อ ธุร กิจ
ภาพรวม โดยการจัดกลุ่ ม บริห ารใหม่ในส่ ว นการก ากับดูแลงาน
ลูกค้ารายองค์กร
5. การจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งที่สาคัญของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
กาหนดแนวทางการปฏบิติ เกณฑ์ในการพิจารณา/การประเมิน และ
แผนการด าเนิ น งานหลัก ร่ ว มกับ ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง แล
ะฝ่ า ย
และฝ
ทรัพยากรบุคคลเพือ่ ตระเตรียมความพร้อมขององค์กรล่วงหน้า และ
ให้มนใจได้
ั่
ว่าการดาเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
6. การก
การก าหนดแนวทางการจั
าหนดแนวทางการจัดด ทท าแผนพั
าแผนพัฒ
ฒ นาบุ
นาบุ คค ลากร
ลากร ::
6.
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่
าหนดค่าาตอบแทนพิ
ตอบแทนพิจจารณากลั
ารณากลันกรอง
นกรอง
คณะกรรมการสรรหาและก
่่
่
แผนการพัฒ
ฒนาบุ
นาบุคคลากรร่
ลากรร่ววมกั
มกับบฝฝ่าายทรั
ยทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคล
คล นอกจากการ
นอกจากการ
แผนการพั
พัฒ
ฒนาด้
นาด้าานความรู
นความรู้แ้และทั
ละทักกษะที
ษะที่ม่มสีสี มม่่าาเสมอแล้
เสมอแล้วว บริ
บริษษัทัทฯได้
ฯได้ปปฏิฏิบบตัตั ิิ
พั
ตามข้
อ
ก
าหนดตามกฎหมายใหม่
ได้
แ
ก่
กฎกระทรวงแรงงาน
ตามข้อกาหนดตามกฎหมายใหม่ ได้แก่ กฎกระทรวงแรงงาน ซึซึ่ง่ง
าหนดมาตรฐานในการบริกการ
าร จัจัดดการ
การ และด
และดาเนิ
าเนินนการด้
การด้าานความ
นความ
กกาหนดมาตรฐานในการบริ
ปลอดภัยย อาชี
อาชีววอนามั
อนามัยย และสภาพแวดล้
และสภาพแวดล้ออมในการท
มในการทางานเกี
างานเกีย่ย่ วกั
วกับบ
ปลอดภั
้
ไฟฟ้ าา พ.ศ.
พ.ศ. 2558
2558 โดยมี
โดยมีผผลบั
ลบังงคัคับบใช้
ใช้เเมืมืออ่่ 29
29 มีมีนนาคม
าคม 2559
2559 ทีทีผผ่่ ่า่านมา
นมา
ไฟฟ
นอกจากนันน้้ ยัยังงมุมุ่ง่งเน้
เน้นนการวางฐานการพั
การวางฐานการพัฒ
ฒนาบุ
นาบุคคลากรด้
ลากรด้าานสุ
นสุขข
นอกจากนั
ภาวะเพื
อ
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อ
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นองค์
ก
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งยั
งยื
่
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ต่
อ
ไป
ภาวะเพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรให้เติบโตอย่างยังยื
่ นต่อไป
บทสรุ ปป รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
าหนด
บทสรุ
ตอบแทน
ค่ค่าาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่
าหนดค่าาตอบแทนได้
ตอบแทนได้ปปฏิฏิบบตตัั ิหิหน้น้าาทีที่่
คณะกรรมการสรรหาและก
ตามที
่
ไ
ด้
ร
ั
บ
การอนุ
ม
ั
ต
ิ
จ
ากคณะกรรมการบริ
ยความ
ตามที่ ไ ด้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษษั ัทท ด้ด้ วว ยความ
ชอบอย่าางรอบคอบ
งรอบคอบ โปร่
โปร่งงใส
ใส และเที
และเที่ย่ยงธรรม
งธรรม โดยค
โดยคานึ
านึงงถึถึงง
รัรับบผิผิดดชอบอย่
่
ประโยชน์สสงูงู สุสุดดของบริ
ของบริษษททัั ฯฯ และผู
และผูมม้้ สสีี ่ว่วนได้
นได้เเสีสียยทุทุกกฝฝา่ายเป็
ยเป็นนสสาคั
าคัญ
ญ
ประโยชน์
นอกจากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
นอกจากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมเพื่อ
เพิม่ พูน ความรู้ท่เี กี่ยวข้อง และได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเองของ
เพิม่ พูน ความรู้ท่เี กี่ยวข้อง และได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ แบบรายคณะ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ แบบรายคณะ
และรายบุคคล โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
และรายบุคคล โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เป็นประจาทุกปี เพือ่ การปรับปรุงการดาเนินงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
เป็นประจาทุกปี เพือ่ การปรับปรุงการดาเนินงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

วิวิสสยั ยั ทัทัศศน์น์ และพั
และพันนธกิ
ธกิจจ

VISION

เราคือ ผู้นานวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
แก้ ปัญหาอากาศร้ อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
ตอบสนองทุกความต้ องการของลูกค้ า สู่มาตรฐานสากล
เพื่อความเป็ นอยู่ท่ ดี ีของครอบครั วมาสเตอร์ คูลทุกคน

MISSION
มาสเตอร์ คูล องค์ กรนวัตกรรม สร้ างสรรค์ คุณภาพ
เพื่อความสุขของครอบครั วมาสเตอร์ คูล

มาตรฐานและรางวั
ลทีล่ทีได้่ได้รบั รบั
มาตรฐานและรางวั

ISO THAILAND

รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์ดเี ด่น
ประจาปี 2556
กระทรวงอุตสาหกรรม

BEST PRODUCT 2002

ตราสัญลักษณ์คณ
ุ ภาพ
ตัง้ แต่ปี 2557
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BEST THAILAND
OWNED BRAND 2008

รางวัลผูพ้ ชิ ติ ยอดเขานวัตกรรม
ประจาปี 2558
iTAP สวทช.

BAI PO BUSINESS AWARD 2009
ธนาคารไทยพาณิชย์รว่ มกับศศินทร์

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยีย่ ม
ประจาปี 2559
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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คณะกรรมการบริษษทั ทั
คณะกรรมการบริ

รศ. ดร. ประกิ จ ตังติ สานนท์
านนท
อายุ 74 ปี
วันที่ดารงตาแหน่ ง: 8 พฤศจิ กายน 2556
๏
๏
๏
๏

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
„• ปริญญาเอก ดุษฎีกติ ติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญีป่ นุ่
„• ปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมสือ่ สาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
The University of Electro-Communications ประเทศญีป่ นุ่
„• ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมสือ่ สาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญีป่ นุ่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
„• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
•„ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริ ษทั
ไม่ม ี
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
„• 2556 ‟– ปจั จุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ั
•„ 2560 –‟ ปจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษทั โนวา ออร์แกนิค จากัด
ั จุบนั กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
•„ 2559 –‟ ปจจจุ
•„ 2559 –‟ ปจั จุบนั อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าญีป่ นุ่ ในพระบรมราชูปถัมป์
•„ 2551 –‟ 2555 Executive Director, Japan International Corporation Agency
(JICA)
คุณวุฒิทางการศึกษา
„• ปริญญาโท
„• ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจ (Master of Business and Administration)
Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายสรรพัชญ โสภณ
อายุ 62 ปี
วันที่ ดารงตาแหน่ ง: 8 พฤศจิ กายน 2556
๏
๏
๏
๏
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กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

รายงานประจาปี 2559

„• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
„• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Executive Director Course (EDC 1/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
•„ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 49/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
•„ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริ ษทั
ไม่ม ี
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ั บนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
•„ 2556 –‟ ปจจุ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
จั จุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
•„ 2555 - ปจจุ
บริษทั แพลเน็ตคอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จากัด (มหาชน)
•„ 2553 –‟ 2557 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟท์แแวร์
วร์แแห่ห่งงชาติ
ชาติ (องค์
(องค์กการมหาชน)
ารมหาชน) (SIPA)
(SIPA)
ซอฟท์

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

สาขาบริหารทัวไป
่ (Administrative Studies),
Southeastern Oklahoma State University, USA
สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริ ษทั

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
อายุ 56 ปี
วันที่ ดารงตาแหน่ ง: 8 พฤศจิ กายน 2556
๏
๏
๏
๏

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

• 2556 - ปจั จุบนั กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ั
• 2557 - ปจจุบนั ผูอ้ านวยการกองทุนสงเคราะห์ กองทุนสงเคราะห์
กระทรวงศึกษาธิการ
• 2555 - 2557 ทีป่ รึกษา สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
• 2555 - 2555 ผูอ้ านวยการ สานักงานสร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ
• 2554 - 2554 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก Finance และ Entrepreneurial
Management The Wharton School, University of Pennsylvania
ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Industrial Engineering (MSIE)
The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronics (BE)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายกิ ตติ ศกั ดิ์ ิ ศรีประเสริฐ
อายุ 50 ปี
วันที
นที่ ดารงตาแหน่ ง: 1 มีนาคม 2559
๏ กรรมการ
๏ กรรมการอิสระ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริ ษทั

ไม่ม ี

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ กรรมการอิสระ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
• 2555 - 2557 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กสท บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
• 2553
Investment Director Thai Prosperity Advisory Co., Ltd.
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากาลัง
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DCP 191/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริ ษทั

จานวน 2,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.42

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

นายกฤษณ ไทยดารงค์
อายุ 53 ปี
วันที่ ดารงตาแหน่ ง: 8 พฤศจิ กายน 2556
กรรมการ

ั บนั กรรมการ
• 2556 - ปจจุ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ั บนั กรรมการ บริษทั ไซเทม โฮลดิง้ จากัด
• 2559 - ปจจุ
ั บนั กรรมการ บริษทั อินโนเวทีฟ แทรฟฟิค จากัด
• 2558 - ปจจุ
• 2558 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั คาร์บอนคอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
ั บนั กรรมการ บริษทั โปรเท็คทีฟ โค๊ทติ้ง จากัด
• 2557 - ปจจุ
ั บนั กรรมการ บริษทั บางกอก ไทร์ เทรดดิง้ จากัด
• 2554 - ปจจุ
• 2551 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จากัด
• 2550 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โฟลดิง้ เกท จากัด
• 2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เมททิสแอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
• 2537 - ปจั จุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี

สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริ ษทั

จานวน 70,372,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 14.66

ประสบการณ์ การทางาน

นายฟัง เม็ง ฮอย
Mr. Fung Meng Hoi
อายุ 56 ปี
วันที่ดารงตาแหน่ ง: 3 มิ ถนุ ายน 2545
กรรมการ
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ั บนั กรรมการ
• 2545 - ปจจุ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ั บนั กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 - ปจจุ
• 2559 - ปจั จุบนั กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
ั บนั กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 - ปจจุ
ั บนั กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 - ปจจุ
• 2546 - ปจั จุบนั กรรมการ SenseTech Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

นายนพชัย วีระมาน
อายุ 53 ปี
วันที่ดารงตาแหน่ ง: 3 มิ ถนุ ายน 2545
๏ กรรมการ
๏ ประธารกรรมการบริหาร
๏ กรรมการผูจ้ ดั การ

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD
การถือหุ้นในบริ ษทั

จานวน 122,932,260 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.61

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ั บนั กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
• 2545 - ปจจุ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ั
• 2554 - ปจจุบนั กรรมการ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท
• ปริญญาตรี

สาขาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์
อายุ 42 ปี
วันทีทด
่ ดารงตาแหน่ ง: 8 พฤศจิ กายน 2556
๏ กรรมการ
๏ กรรมการบริหาร
๏ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด

การถือหุ้นในบริ ษทั

จานวน 5,142,857 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.07

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2556 - ปจั จุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ั
• 2560 - ปจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด
ั
• 2554 - ปจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด
• 2556 - 2559 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
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นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
อายุ 43 ปี
วันที่ดารงตาแหน่ ง: 12 พฤษภาคม 2559

๏ กรรมการ
๏ กรรมการบริหาร
๏ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
•„ ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Ex-MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•„ ปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•„ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 84/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Company่คSecretary
Program
•„ ประกาศนียบัตรหลักสูตร แนวทางสู
วามสาเร็จของ
SME (CSP
Class 50/2013)
1/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Effective Minute
Taking
(EMT (CSP
25/2013)
•„ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company
Secretary
Program
50/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรวุยฒบับิ ตตั รหลั
รจุฬกาฯ
กการจัดMinute
การด้านการเงิ
สาหรับ25/2013)
ผูบ้ ริหาร” รุ่นที่ 1
•„ ประกาศนี
สูตร“หลั
Effective
Takingน(EMT
จุฬาลงกรณ์
ทยาลั
ย
สมาคมส่
งเสริมมหาวิ
สถาบั
นกรรมการบริ
ษทั ไทย (IOD)
•การถื
หลักอสูหุต้นรวุในบริ
ฒบิ ตั ษรจุทั ฬาฯ “หลั
ไม่กมการจั
ี ดการด้านการเงินสาหรับผูบ้ ริหาร” รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
การถือหุ้นในบริ ษทั
ไม่ม ี
จั จุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
•„ 2559 - ปจจุ
ประสบการณ์ การทสายงานบั
างาน 5 ปีญย้ชีอแนหลั
ง น
ละการเงิ
บริษทั มาสเตอร์
คลู อินหเตอร์
นแนล
่
จากัดจ้ (มหาชน)
• 2559 - ปจั จุบนั กรรมการ
กรรมการบริ
าร ผูเชนชั
้ ่วยกรรมการผู
ดั การ
•„ 2559 - ปจั จุบนั สายงานบั
กรรมการ ญบริชีษและการเงิ
ทั อินโนว์น กรีน โซลูชนั ่ จากัด
•„ 2552 - 2559 บริ
รองประธานกรรมการบริ
หารเนชั
สายงาน
Finance
& Supply Chain
ษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์
นแนล
่
จากัด (มหาชน)
ั
บริษทั ซีแมชคอร์
ด ชนั ่ จากัด
• 2559 - ปจจุบนั กรรมการ
บริษทั อิปนอเรชั
โนว์น่ กรีจากั
น โซลู
• 2552 - 2559 รองประธานกรรมการบริหาร สายงาน Finance & Supply Chain
บริษทั ซีแมชคอร์ปอเรชัน่ จากัด

เลขานุ
เลขานุกการบริ
ารบริษษทั ทั
คุณวุฒิทางการศึกษา
„• ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรมหลักสูตร

นางสาวมัลลิ กา ตระกูลไทย
อายุ 49 ปี
วันที่ ดารงตาแหน่ ง: 8 พฤศจิ กายน 2556
๏ กรรมการบริหาร
๏ เลขานุการบริษทั

10

รายงานประจาปี 2559

„• หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั รุ่นที่ 28 (Fundamentals for Corporate
Secretaries) สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
•„ หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายบริษทั จดทะเบียน รุ่นที่ 10 สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
„• หลักสูตรประกาศนียบัตรผูบ้ ริหาร Management Development Program
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
„• หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั รุ่นที่ 1/2559 (Advances for Corporate
Secretaries) สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
การถือหุ้นในบริ ษทั

จานวน 970,635
1,00,000 หุหุน้ น้ คิคิดดเป็เป็นนร้ร้ออยละ
ยละ 0.20
0.21

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
„• 2556 - ปจั จุบนั กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
•„ 2553 - 2556 กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาองค์กร
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน *
สานักเลขานุการบริ ษทั
นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
นางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์
กรรมการบริ หาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
นายนพชัย วีระมาน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานธุรกิ จค้าปลีก
นายสิทธิพร หล่อตระกูล

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิ น
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานธุรกิ จต่างประเทศ
นายสรรชัย ศรีวบิ ลู ย์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานโลจิ สติ กส์
นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานวิ ศวกรรมและบริ การลูกค้า
นายธรรมศักดิ ์ ชอบชัย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริ หารโรงงาน
นายโกมินทร์ กรตมี

หมายเหตุ: * บริษทั ฯ ว่าจ้างบริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ยโดยมี
นางสาววรรณา เมลืองนนท์ (กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด) เป็ นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มีช่อื ภาษาอังกฤษคือ Masterkool International
Public Company Limited ดาเนินธุรกิจหลักโดยการจัดหาและจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ทาความเย็น ได้แก่ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ า
และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “MASTERKOOL” และ “CoolTop” รวมถึงให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสาหรับการ
จัดกิจกรรมกลางแจ้ง และให้บริการออกแบบติดตัง้ ระบบระบายความร้อนภายในอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า รวมถึงให้บริการ
รับประกัน บารุงรักษาภายหลังการขายหรือติดตัง้ บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงั ้ แต่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
ด้วยรหัสหลักทรัพย์ KOOL
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 1 แห่ง คือ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูช ั ่น จากัด (“บริษทั ย่อย” หรือ “Ingreen”) ซึ่งบริษทั ฯ
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน Ingreen ร้อยละ 99.98 ดาเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ าหน่ ายและให้บริการระบบโอโซน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลาย เช่น ใช้กบั ระบบทาความเย็นภายในอาคาร ใช้กบั ระบบซักผ้า เพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และลดการ
ใช้สารเคมี และใช้กบั ระบบน้ าประปาเพื่อช่วยลดสารประกอบอินทรียใ์ นน้ าทีเ่ ป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสารก่อมะเร็งด้วย
บริษทั ฯ เป็ นรายแรกที่นับได้ว่าเป็ นผูร้ เิ ริม่ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทาความเย็นโดยใช้เทคโนโลยีการระเหยตัวของ
น้ านาเสนอต่อผูบ้ ริโภค สอดคล้องกับสโลแกนทีว่ า่ “มาสเตอร์คลู ผู้นาตัวจริง ความเย็นยุคใหม่”
แม้ปจั จุบนั มูลค่าการจาหน่ ายเพิม่ มากขึ้นแบบก้าวกระโดดในทุกปี และปี 2559 ที่ผ่านมาบริษทั ฯ ทารายได้ 889.59 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 49.64 จากงบการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสในการขยายตัวของตลาดแล้ว บริษทั ฯ เห็นถึงโอกาสในการเติบโตได้อกี มาก และเพื่อเป็ น
ทิศทางในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560-2563 (2017-2020) และนาไปเป็ นแนวทางในการ
จัดทาแผนธุรกิจ ประจาปี 2560 (2017) โดยการวิเคราะห์ในปจั จัยแวดล้อมที่สาคัญต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก เช่น ระบบการ
ดาเนินงานทีต่ อ้ งปรับปรุงให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ข้อจากัดในลักษณะของธุรกิจที่เป็ นฤดูกาล เป็ นต้น ซึ่งนาไปสู่เป้าหมาย
หรือกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจในภาพรวมโดยอาศัยมุมมองทัง้ 4 ด้านตามแนวคิดบาลานซ์ สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard)

1

วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิ จ

VISION

เราคือ ผู้นานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการแก้ปญ
ั หาอากาศร้อน
ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
สู่มาตรฐานสากล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวมาสเตอร์คูลทุกคน

MISSION

มาสเตอร์คูล องค์กรนวัตกรรม สร้างสรรค์คุณภาพ
เพื่อความสุขของครอบครัวมาสเตอร์คูล
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รายงานประจาปี 2559

เป้ าหมายด้านการเงิน
บริษทั ฯ กาหนดเป้าหมายด้านการเงิน เป็ นรายได้ของกลุ่มธุรกิจ (บมจ.มาสเตอร์คูลฯ และบริษทั ย่อย) ในปี พ.ศ. 2560
(2017) โดยคาดหวังอัตราการเติบโตเพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 40 หรือมูลค่ายอดขายที่คาดหวังมากกว่า 1,300 ล้านบาท และบริษทั ฯ
ได้วางเป้าหมายกาไรสุทธิไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับยอดขาย สัดส่วนของรายได้หลักมาจากกลุ่มตลาดหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้
• กลุ่มลูกค้ารายย่อย (ห้างค้าปลีก ตัวแทนจาหน่าย และออนไลน์)
ร้อยละ 59
• กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
ร้อยละ 21
• กลุ่มลูกค้ารายองค์กร
ร้อยละ 15
สัดส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 5 บริษทั ฯ มีแผนการทางานเพื่อสร้างรายได้อ่นื ได้แก่ การบริการซ่อมบารุง และการ
บริการให้เช่าใช้พดั ลม ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะควบคุมค่าใช้จา่ ยตามความจาเป็ นให้ได้สดั ส่วนทีเ่ หมาะสมกับรายได้ไปพร้อมกันด้วย
เป้ าหมายด้านลูกค้าและตลาด
บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการสร้าง Brand Masterkool ให้เป็ นที่รจู้ กั จดจา และเป็ น Top of mind brand ในความเป็ นผูน้ า
ด้านพัดลมไอน้ าและพัดลมไอเย็น โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย
บริษทั ฯ มุ่งที่จะสร้างแบรนด์มาสเตอร์คูลให้เป็ น Top of Mind Brand โดยการทาการตลาดแบบผสมผสาน หรือการตลาด
แบบ Through the line ซึ่งแผนการดาเนินการทัง้ การโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาหลักแบบ Above the line และการประชาสัมพันธ์
ผ่านกิจกรรมการตลาดแบบ Below the line อย่างต่อเนื่องโดยชูภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Branding) ที่เน้นความเป็ น
ผูน้ าในด้านต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ผู้นาตัวจริ ง ความเย็นยุคใหม่” และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Branding) ซึ่งมี
จุดเด่นเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านความเย็นและประหยัดพลังงาน ในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของความเย็นสบายภายใต้
สโลแกน “เย็นได้ใจ ประหยัดได้จริ ง” ซึ่งบริษทั ฯ มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายและการบริการอย่างใกล้ชิด
เพื่อนาผลมาพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมายด้านระบบงาน
บริษทั ฯ เน้นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยวางแผนพัฒนาในหลาย
รูปแบบ อาทิเช่น การขยายการใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นและลึกลงสู่การปฏิบตั ิงานหน้ าพื้นที่ ได้แก่ ระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ต่อเชื่อมเข้ากับระบบ ERP หลัก และระบบการบริหารคลังสินค้า ณ จุดขายตามห้างสรรพสินค้า
เป็ นต้น โดยจะต้องอาศัยกระบวนการการตรวจสอบและตรวจติดตามอย่างสม่าเสมอจากผูต้ รวจสอบ
สาหรับงานขายต่างประเทศนัน้ บริษทั ฯ มีแนวทางจะใช้ KOOL Business Model เป็ นกรอบแนวทางการดาเนินธุรกิจ
ให้กบั ตัวแทนจาหน่ายต่างประเทศ (Agents) เพื่อปูฐานความสาเร็จให้เอเจ้นท์ตามรูปแบบของบริษทั ฯ
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังคงเน้นงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ท่ตี ่อเนื่องจากสินค้าใหม่
และบริการใหม่ สาหรับตลาดทัง้ ในฤดูกาลและนอกฤดูกาล รวมถึงตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย อาศัยการทางานร่วมกับ
ภาครัฐ โดยนอกเหนือจากการรับเสียงสะท้อนของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ผ่านกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM) และอื่นๆ แล้ว บริษทั ฯ มีแผนการทาการสารวจตลาดเพื่อรับทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเหล่านัน้ ให้ได้มากทีส่ ดุ ภายใต้นโยบายการบริหารงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เน้นประสิทธิภาพการทาความเย็น
และความเหมาะสมของต้นทุนการผลิต ฝา่ ยควบคุมและประกันคุณภาพ (QC/QA) จะร่วมอยูใ่ นกระบวนการโดยตลอด เพื่อให้ม ั ่นใจ
ยิง่ ขึน้ ในคุณภาพและประสิทธิภาพ ทัง้ ผลิตภัณฑ์และทัง้ กระบวนการปฏิบตั งิ าน
งานส่วนสาคัญอีกงานหนึ่ง ได้แก่ งานบริการหลังการขาย บริษทั ฯ มีแผนการขยายจุดรองรับการบริการหลังการขายเพื่อ
ความสะดวกของลูกค้าผ่านตัวแทนจาหน่ ายหลักตามภูมภิ าค โดยการถ่ายทอดทักษะการทางานจริงในแบบ OJT (On the job
training ให้กบั ตัวแทนจาหน่าย

13

เป้ าหมายด้านการพัฒนาทีม
บริษทั ฯ เน้นแนวทางการสร้างความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ เพื่อ ตอกย้าคุณค่าร่วม (Shared Values) ในความ
เป็ น “พี่น้องมืออาชีพ” ที่พนักงานมีความสุข มีความผูกพันต่อองค์กร และมีความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง โดยอาศัยกิจกรรม
และการลงมือปฏิบตั ิ เพื่อให้พนักงานเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องแบรนด์ “ผู้นาตัวจริง ความเย็นยุคใหม่”
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลเป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ นผูน้ าหลักในการดาเนินการตามแผน เริม่ ต้นจากการปรับโครงสร้างองค์กร สรรหา
ผูม้ ปี ระสบการณ์ตรงเข้ามาบริหารงาน และการถ่ายทอดความรู้และทักษะในทุกระดับ ควบคู่ไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ท่สี ามารถ
กระตุน้ และจูงใจให้เกิดทัง้ สุขภาวะในการทางาน และเกิดคุณภาพของงานไปพร้อมกัน

2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ปี 2545 - ปี 2553

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (“บริษทั ฯ”) เริม่ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 โดย
นายนพชัย วีระมาน และกลุ่มเพื่อน ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 2,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายพัดลมไอน้ า
โดยบริษ ัท ฯ เป็ นรายแรกที่ม ีก ารวิจยั และพัฒ นาพัดลมไอน้ า เพื่อ ใช้ในการแก้ปญั หาอากาศร้อ นใน
สถานทีท่ ไ่ี ม่สามารถติดตัง้ เครื่องปรับอากาศได้
บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 4 ครัง้ จาก 2,000,000 บาท เป็ น 44,400,000 บาทในปี 2552 แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 4,440,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยเสนอขายหุน้ และจัดสรรให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยที่การเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 4 บริษทั ฯ ได้เสนอขาย
และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนบางส่วนจานวน 440,000 หุน้ ให้กบั บริษทั ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จากัด (“K-SME”)
ทีร่ าคาหุน้ ละ 20 บาท (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท)
ในปี 2551 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล PM Award ประจาปี 2551 (Prime Minister’s Export Award 2008)
ประเภทใช้ตราสินค้าตัวเอง (Thai-Owned Brand)
ในปี 2552 บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ 3 รายร่วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนและสัญญาระหว่างผู้
ถือ หุ้นกับ K-SME นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เริม่ ทดลองนาเข้าพัดลมไอเย็นซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ม า
จาหน่ายภายในประเทศ

ปี 2554

บริษทั ฯ ร่วมก่อตัง้ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูช ั ่น จากัด (“Ingreen”) กับบุคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ด้วยทุน
จดทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000 บาท จานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดยบริษทั ฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 เพื่อดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์โอโซน

ปี 2556

บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนครัง้ ที่ 5 จาก 44,400,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 4,440,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เป็ น 70,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 7,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยเสนอขายหุน้ และจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
บางส่วนทีร่ าคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ Ingreen เพิม่ จากผูถ้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจานวน 5,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 100 บาท ที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชีของ Ingreen ณ ขณะนัน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการ
ถือหุน้ ใน Ingreen ร้อยละ 99.98 และทาให้ Ingreen มีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
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ปี 2557

ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการดังนี้
1) แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด
2) เปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 10 บาทเป็ นหุน้ ละ 0.25 บาท
3) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 280,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เป็ น 120,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 480,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
• หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 80,000,000 หุน้ จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
• หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 120,000,000 หุน้ จัดสรรให้แก่ประชาชนทั ่วไป
บริษทั ฯ เพิ่ม ทุ นจดทะเบียนชาระแล้วครัง้ ที่ 6 จาก 70,000,000 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้นสามัญ จ านวน
280,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็ น 90,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยเสนอขายหุน้ และจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ทีร่ าคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท

ปี 2558

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ เสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทั ่วไปครัง้ แรก (IPO) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ด้วยรหัสหลักทรัพย์
KOOL

ปี 2559

บริษทั ฯ เปิ ดตัวสินค้านวัตกรรมพัดลมไอเย็นแบบดึงลมเข้ารอบทิศทาง รุ่น Koolbot ซึ่งสร้างความเย็น
ได้เต็มประสิทธิภาพ

ปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั อินโนว์ กรีน โซลูช ั ่น จากัด (บริษทั ย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 30,000,000 ล้านบาท ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมาย

3

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 120.00 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว 120.00 ล้านบาท
ร้อยละ 99.98

บริษทั อิ นโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว 1.00 ล้านบาท

4

โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยไม่มคี วามสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
15

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
1] โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
ประเภทรายได้
รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมไอเย็น
(Evaporative Fan)
รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมไอน้า
(Misting Fan)
รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมระบายอากาศ
(Industrial and Ventilation Fan)
รายได้จากการขายอะไหล่และผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับโอโซน
(Spare Parts and Ozone Products)
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ 1/
รวมรายได้ขายและบริ การ
2/
รายได้อ่นื
รวมรายได้
1/
2/

2557
ล้านบาท ร้อยละ

2558
ล้านบาท ร้อยละ

2559
ล้านบาท ร้อยละ

339.19

73.2

475.24

79.94

699.03

78.58

56.78

12.3

23.31

3.92

34.46

3.87

32.25

7.0

29.21

4.91

21.89

2.46

7.98

1.7

12.97

2.18

97.87

11.00

436.21
22.44
458.65
4.84
463.49

94.1
4.8
99.0
1.0
100.0

560.72
30.30
591.02
3.46
594.46

94.32
5.10
99.42
0.58
100.0

853.25 95.91
28.26
3.18
881.50 99.09
8.08
0.91
889.59 100.00

รายได้จากการบริการ เช่น ให้บริการเช่าพัดลม ให้บริการบารุงรักษาและรับประกันสินค้า เป็ นต้น
รายได้อ่นื เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดอกเบีย้ รับ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น และกาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น

2] ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวกับการลดความร้อนและระบายอากาศ เช่น
พัด ลมไอน้ า (Misting Fan) พัด ลมไอเย็น (Evaporative Fan) พัด ลมอุ ตสาหกรรมและพัด ลมระบายอากาศ (Industrial and
Ventilation Fan) เป็ นต้น นอกจากการจาหน่ายแล้ว บริษทั ฯ บริการให้เช่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว รับปรึกษาและติดตัง้ ระบบเพื่อแก้ไข
ปญั หาอากาศร้อนแบบครบวงจร โดยเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้า บริษทั ฯ มีทมี วิศวกรที่
เชี่ยวชาญเป็ นผู้ออกแบบและติดตัง้ ระบบระบายความร้อน และ  ผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวกับระบบโอโซน เช่น ระบบโอโซนสาหรับ
เครื่องปรับอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่ ระบบโอโซนสาหรับระบบซักผ้า ระบบโอโซนสาหรับน้ าประปา เครื่องล้างผักโอโซน และ
เครื่องกาจัดกลิน่ รองเท้าด้วยโอโซน เป็ นต้น โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มดี งั นี้
2.1] ผลิ ตภัณฑ์ประเภทลดความร้อนและระบายอากาศ
2.1.1

กลุ่มพัดลมไอน้า (Misting Fan)
พัดลมไอน้ าเป็ นระบบทาความเย็นประกอบด้วยพัดลมและเครื่องสร้างละอองน้ า โดยใช้เทคโนโลยีหลักการ
ระเหยแบบฉับพลันของละอองน้ าทีจ่ บั ตัวกับความร้อนภายในอากาศ ซึง่ จะช่วยลดอุณหภูมใิ นพืน้ ที่ได้ประมาณ
5 - 15 องศาเซลเซียส และยังช่วยลดความร้อนในสายการผลิตชิ้นงาน เครื่องจักร ลดไฟฟ้าสถิตให้ได้ตาม
มาตรฐานกระบวนการผลิต ลดฝุ่น กลิ่น ควัน ให้ความสดชื่น แบบธรรมชาติ เหมาะสาหรับ พื้นที่บ ริเ วณ
กลางแจ้ง พืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งหรืออาคารทีม่ อี ากาศหมุนเวียนตลอดเวลา ซึง่ ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอน้ าจัดจาหน่ ายภายใต้
เครื่องหมายการค้า “MASTERKOOL” โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ ดังนี้
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2.1.1.1 พัดลมไอน้าระบบแรงดันสูง (High Pressure)
ั ๊ ้ าแรงดันสูง พัดลมและหัวพ่นละอองน้ าขนาดเล็ก โดย
พัดลมไอน้ าระบบแรงดันสูงประกอบด้วยปมน
บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์พดั ลมไอน้ าระบบแรงดันสูงจาหน่ ายทัง้ หมด 4 ขนาด ได้แก่ พัดลมหน้ ากว้าง
ขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ ว 26 นิ้ วและ 30 นิ้ ว โดยที่พดั ลมจะมีหวั พ่นละอองน้ าขนาดเล็กในการสร้าง
ละอองหมอกทีม่ คี วามละเอียดถึง 5 ไมครอน ซึ่งช่วยดูดซับความร้อนจากอากาศได้ดี โดยผลิตภัณฑ์
พัดลมไอน้ าระบบแรงดันสูงมีจาหน่ ายทัง้ แบบตัง้ แบบแขวน แบบเคลื่อนที่ และงานระบบ เหมาะ
สาหรับพืน้ ทีบ่ ริเวณกลางแจ้ง พืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งหรืออาคารทีม่ อี ากาศหมุนเวียนตลอดเวลา โดยผลิตภัณฑ์
พัดลมไอน้ าระบบแรงดันสูง บริษทั ฯ จะเป็ นผู้ผลิตเองจากโรงงานที่พนัสนิคม โดยประกอบขึน้ จาก
ชิน้ ส่วนทีน่ าเข้าจากต่างประเทศบางส่วน และชิน้ ส่วนทีจ่ ดั หาจากในประเทศบางส่วน

พัดลมไอน้ าแบบแรงดันสูง (High Pressure System)

17

2.1.1.2 พัดลมไอน้าระบบจานหมุนความเร็วสูง (Centrifugal Force)
พัด ลมไอน้ า ระบบจานหมุ น ความเร็ว สู ง ใช้ แ รงเหวี่ย งหนี จุ ด
ศูนย์กลางสร้างละอองน้ าขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถ
ปรับขนาดละอองน้ า และตัง้ เวลาพ่นละอองน้ าได้ โดยผลิตภัณฑ์
พัดลมไอน้ าระบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมีจาหน่ ายทัง้ แบบตัง้
แบบแขวน และแบบเคลื่อนที่ โดยพัด ลมมีขนาดหน้ ากว้าง 24
และ 26 นิ้ว โดยพัดลมไอน้ าระบบจานหมุนความเร็วสูงของ
บริษทั ฯ ได้รบั อนุ สทิ ธิบตั รหมายเลข 5664 สาหรับพัดลมท า
ละอองน้ า ด้ว ยแรงเหวี่ย งหนี ศู น ย์ก ลางความเร็ว สูง จากกรม
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์
2.1.2

กลุ่มพัดลมไอเย็น
บริษทั ฯ เริ่ม มีการนาพัดลมไอเย็นเข้ามาทดลองขายในช่วงประมาณปี 2552 โดยกลุ่ม พัดลมไอเย็นเป็ น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ในการสร้างลมเย็นโดยไม่ทาให้เกิดละอองน้ าและไม่เปี ยก และยังประหยัดพลังงาน
กว่าการใช้เครื่องปรับอากาศสูงสุดถึงประมาณร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นเป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ซ่งึ ใช้หลักการระเหยของน้ าที่ผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (Cooling Pad) เพื่อลดความร้อน โดยใช้น้ า
หมุนเวียนแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศแล้วถ่ายเทเป็ นความเย็น ทัง้ นี้ พัดลมไอเย็นสามารถลดอุณหภูมิ
ของอากาศภายนอกได้ประมาณ 4 - 15 องศาเซลเซียส เพิม่ การระบายหมุนเวียนอากาศภายในอาคารทาให้
อากาศบริสุ ท ธิ ์ ออกแบบโดยผสมผสานกับ ระบบปรับ อากาศทั ่วไป นอกจากผลิต ภัณ ฑ์พ ดั ลมไอเย็น มี
ประสิทธิภาพในการทาความเย็นสูง และประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นของบริษทั ฯ ยังมี
ระบบฆ่าเชือ้ โรคในน้ าด้วยระบบโอโซนซึง่ จะให้อากาศทีส่ ดชื่นปราศจากเชื้อโรค
ปั จ จุ บ ัน พัด ลมไอเย็ น ของบริ ษั ท ฯ มี จ าหน่ ายทั ง้ แบบ
เคลื่อนที่ แบบแขวน และแบบ Wall Type ซึ่งเป็ นนวัตกรรม
ล่าสุดที่ ออกจาหน่ ายเปิ ดตัวครัง้ แรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2560 เหมาะสาหรับใช้ ในบ้าน ร้านค้า พื้นที่ กลางแจ้ง และ
งานระบบเหมาะส าหรับโรงงาน คลังสิ นค้ า อาคารขนาด
ใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศที่ ใช้พลังงานมาก
โ ด ย จั ด จ า ห น่ า ย ภ า ย ใ ต้ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า
“MASTERKOOL” ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์เองใน
บางรุ่ น และจ้ า งผู้ร ับ จ้ า งผลิ ต ในประเทศจีน ผลิต เป็ น สิน ค้ า
ส าเร็ จ รู ป และน าเข้ า มาจ าหน่ ายในประเทศและส่ ง ออก
ต่างประเทศ โดยที่รุ่นที่บริษทั ฯ เป็ นผู้ออกแบบเอง บริษทั ฯ ได้
ยื่นขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับพัดลมไอเย็น
แล้วกับกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์

แผ่นแลกเปลีย่ นความร้อน
(Cooling Pad)

ปจั จุบนั บริษทั ฯ จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นด้วยกันทัง้ หมด 3 ชนิดรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 16 รุ่น ได้แก่
พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ MASTERKOOL I-Kool(“MIK”) พัดลมไอเย็นชนิดแขวนขนาดเล็ก MASTERKOOL
U-Kool 03 และเครื่องสร้างลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ ในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) ที่เหมาะ
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารคลังสินค้าสินค้าขนาดใหญ่ ในขณะที่พดั ลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่เหมาะ
สาหรับลูกค้ารายย่อยใช้อุปโภคในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ
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EVAP30 (XZ10-30S)

MIK 70EX

KOOLBOT MIK
MIK-15EX
15EX

EVAP18 (JH18AP-10D8-1)

EVAP06 (JH08LM-13S3)

U-KOOL 03

MIK 55EX

MIK 35EX

MIK 25EXN

MIK-09EX

KOOLBOT MIK
MIK-07EX
07EX

KOOLBOT MIK-07EC

WALL TYPE (XZ13 – 060C)

CTE-06

MIK 20EX

CTE-05
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2.1.3

ลมระบายอากา (Industrial Fan and Ventilation Fan)
กลุ่มพัดลมอุอุตสาหกรรมและพัดลมระบายอากาศ
2.1.3.1 พัดลมอุตสาหกรรม
บริษ ัท ฯ จัด หาและจัดจ
ด จ าหน่ า ยพัด ลมอุ ต สาหกรรมภายใต้
เครื่องหมายการค้า “MASTERKOOL” มี 3 ขนาด ได้แก่ พัดลม
หน้ากว้างขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ซึ่งใช้วสั ดุท่มี คี วาม
คงทนสูง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดจาหน่ ายพัดลมอุตสาหกรรม
ภายใต้ตราสินค้า “CoolTop” ซึ่งเป็ น Fighting Brand ราคา
ประหยัด โดยมี 3 ขนาด ได้แก่ พัดลมหน้ากว้างขนาด 20 นิ้ว
24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ทัง้ นี้ พัดลมอุตสาหกรรมมีทงั ้ แบบตัง้ พืน้ และ
แขวน สามารถปรับส่ายได้ 90 องศา และปรับลมได้ 3 ระดับ ให้
ลมแรงครอบคลุมพืน้ ที่ 30-50 ตารางเมตร ซึ่งสามารถใช้ระบาย
ความร้อน ทาให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และลดอุณหภูมไิ ด้เป็ น
อย่างดี

พัดลมอุตสาหกรรม
แบบแขวนและแบบตัง้ พืน้

2.1.3.2 พัดลมระบายอากาศ
บริษทั ฯ จัดหาและจัดจาหน่ ายพัดลมระบายอากาศ ซึ่งใช้เพื่อควบคุมทิศทางการระบายอากาศใน
พื้นที่ท่ตี ้องการ เช่น ต้อ งการนาเอาอากาศภายนอกอาคารเข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ
ภายในอาคาร หรือ การนาเอาอากาศภายในอาคารออกไปสู่ ภายนอกอาคาร หรือ การควบคุมให้
อากาศภายในอาคารได้มกี ารหมุนเวียนหรือเคลื่อนที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร เป็ นต้น ทัง้ นี้
ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมระบายอากาศเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการติดตัง้ ระบบระบายความร้อนให้กบั
ลูกค้าของบริษทั ฯ

Propeller Fan
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Axial Fan

Centrifugal Fan

Roof Fan

2.1.4

งานบริการให้เช่า
ั หาอากาศร้อ นและท าความเย็น
บริษ ัท ฯ ให้บ ริก ารอุ ป กรณ์ สิน ค้า หรือ ระบบที่เ กี่ย วข้อ งกับ การแก้ไ ขป ญ
ภายนอกอาคารหรือ พื้น ที่กลางแจ้งที่ไ ม่สามารถติดตัง้ ระบบปรับอากาศได้ เหมาะสาหรับ การจัด งานตาม
เทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ งานบริการให้เช่าของบริษทั ฯ ยังครอบคลุมถึงอุปกรณ์อ่นื ๆ เพื่อให้งานบริการงาน
เช่าของบริษทั ฯ เป็ นการบริการแบบครบวงจร (One-stop service) โดยบริษทั ฯ ให้คาปรึกษาและนาเสนอ
ทางเลือกทีเ่ หมาะสมสาหรับลูกค้าแต่ละราย
ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ที่ให้บริการเช่าใช้งาน ได้แก่ พัดลมไอน้ า และพัดลมไอเย็น พัดลมอุตสาหกรรม
เครื่องสร้างหมอก รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เต๊ นท์ เวที โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับการจัด
กิจกรรมภายนอกอาคาร เช่น งานจัดเลีย้ ง งานแข่งขันกีฬา งานแถลงข่าวเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น

2.1.5

งานบริการหลังการขาย
บริษ ัท ฯ มีน โยบายรับประกัน สิน ค้า ซึ่ง มีระยะเวลารับ ประกันซ่ อ มและเปลี่ย นอะไหล่ ทุ ก ชิ้น ส่ว นฟรีเ ป็ น
ระยะเวลา 1 ปี ภายหลัง จากการซื้อ สิน ค้า และมีทีม ช่ า งเทคนิ ค คอยบริก ารหลัง การขายทุ ก ภู ม ิภ าคทัว่
ประเทศ ซึง่ ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งและสอบถามข้อมูลได้ผ่าน Call center ได้ท่เี บอร์โทรศัพท์ 0 2953 8800
ได้ทุกวัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้บ ริการต่ออายุการรับประกันสินค้า (Warranty) ภายหลังจากที่หมดประกัน
สินค้าแล้ว รวมไปถึงการขายบริการการบารุงรักษา (Maintenance) เป็ นรายปี สาหรับสินค้าที่หมดอายุการ
รับประกันแล้ว

2.2] ผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวกับโอโซน
บริษทั ฯ มีนโยบายให้บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูช ั ่น จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อย ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ชี ่วยในการ
ประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม โดยดาเนินธุรกิจจัดหา จัดจาหน่ าย ให้เช่าใช้งาน และบริการระบบผลิตโอโซน
เพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม เช่น การปรับปรุงคุณภาพของน้ า และการฆ่าเชื้อโรคในระบบ ต่างๆ ซึ่ง
คุณสมบัตขิ องโอโซนเมื่อไปทาปฏิกริ ยิ ากับสารใดๆ แล้ว จะสลายตัวไปเป็ นอ๊อกซิเจนจึงทาให้ไม่มสี ารเคมีตกค้าง และ
โอโซนยังช่วยป้องกันการเกิดตะกรันที่เกิดขึน้ ใหม่โดยการยับยัง้ กรดคาร์บอลิคและแคลเซียมในน้ าซึ่งเป็ นสาเหตุของการ
เกิดตะกรัน อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการสลายตะกรันทีเ่ กาะอยูใ่ นท่อเดิมภายในระบบ ทาให้ไม่ต้องเติมสารเคมีเพื่อลดการ
เกิดตะกรันและฆ่าเชือ้ โรคในน้ า
จากคุณสมบัตขิ องโอโซนดังกล่าวบริษทั ฯ จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบโอโซนกับระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) ของระบบ
ปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่ และใช้กบั ระบบซักผ้าของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานและ
สารเคมีได้อย่างน่ าพอใจ โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ มีรายได้ทงั ้ จากการจาหน่ าย การแบ่งรายได้ท่ีเกิดจากผลต่างของการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อ นการติดตัง้ ระบบ และการให้เช่าใช้งาน เป็ นต้น ซึ่งปจั จุบ นั บริษทั ฯ มีลูกค้า หลักเป็ น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล เป็ นต้น นอกจากนี้ ระบบโอโซนของบริษทั ฯ ยังสามารถประยุกต์ใช้งาน
ด้านอื่นๆ เช่น เพื่อลดการใช้ค ลอรีนและสารก่ อ มะเร็งในสระว่ายน้ า บาบัด น้ าเสียและฆ่าเชื้อ โรค ปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปาโดยช่วยลดสารประกอบอินทรียใ์ นน้ าทีเ่ ป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสารก่อมะเร็ง เป็ นต้น
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นอกจากงานระบบโอโซนขนาดใหญ่แล้ว บริษทั ฯ ยังได้ประยุกต์ใช้งานโอโซนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ ใช้ใน
ครัวเรือน ได้แก่ 1) เครื่องล้างผักระบบโอโซนซึง่ ได้มกี ารนาเทคโนโลยีโอโซนเข้ามาใช้เพื่อให้ผกั และผลไม้ท่ผี ่า นการล้างด้วยเครื่อง
นี้มคี วามสด สะอาด ปราศจากเชื่อโรคและสารเคมีตกค้าง โดยทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์เองและจ้างผูผ้ ลิตในต่างประเทศ
ทาการผลิต และบริษทั ฯ ได้ย่นื ขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับเครื่องล้างผักด้วยโอโซนแล้วกับกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา กระทรวงพาณิชย์ และ 2) เครื่องกาจัดกลิน่ รองเท้าด้วยโอโซนซึ่งบริษทั ฯ ได้นาสินค้าเข้ามาขาย ซึ่งประยุกต์ใช้ก๊าซโอโซน
มาทาลายเชื้อแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว ทาให้สามารถกาจัดแบคทีเรียที่สะสมในรองเท้าได้เป็ นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าววาง
จาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Ingreen” ทีห่ า้ งค้าปลีกสมัยใหม่ และทีบ่ ริษทั ฯ
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3] การตลาดและการแข่งขัน
3.1] กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
ที่ผ่านมาจนถึงปจั จุบนั บริษทั ฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นาด้านพัดลมไอน้ าและพัดลมไอเย็น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูง
ทีส่ ดุ ในประเทศไทย จึงมุ่งเน้นการทาการตลาดในหลายรูปแบบภายใต้สโลแกน “มาสเตอร์คลู ผู้นาตัวจริ ง ความเย็น
ยุคใหม่” เพื่อเน้นให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกระหว่างพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง ได้
รวมเอาข้ อ ดี ข องทัง้ สองอย่ า งเข้ า ด้ ว ยกัน คือ ให้ อ ากาศที่ เ ย็ น มากกว่ า พัด ลม และประหยัด ค่ า ไฟฟ้ ามากกว่ า
เครื่องปรับอากาศ ภายใต้สโลแกน “เย็นได้ใจ ประหยัดได้จริง” เพื่อให้บริษทั ฯ ก้าวไปสู่ความเป็ นผูน้ าด้านเครื่องสร้าง
ลมเย็นทีป่ ระหยัดพลังงาน โดยบริษทั ฯ จะเน้นการออกแบบและสรรหาผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุ ณภาพและประสิทธิภาพที่ดี มีการ
รับประกันสินค้า และมีศูนย์บริการลูกค้าครอบคลุมทุกภูมภิ าคทั ่วประเทศ เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าเมื่อได้รบั
ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ฯ โดยทีบ่ ริษทั ฯ ได้กาหนดกลยุทธ์ทส่ี าคัญในการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
3.1.1 กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อกลยุทธ์ดา้ นการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของตรา
สินค้าและเครื่องหมายการค้า “MASTERKOOL” รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปนโยบายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ และช่องทางการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ ดังนี้
3.1.1.1 บริษทั ฯ ทาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.masterkool.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
ช่องทางประชาสัมพันธ์สู่ลูกค้าทุกประเภทในการเข้าถึงข้อมูลและทาความรูจ้ กั บริษทั ฯ ผลิตภัณฑ์ท่ี
บริษทั ฯ จาหน่าย
3.1.1.2 บริษทั ฯ ทาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นที่
รูจ้ กั มากขึน้ เช่น โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ หนังสือ Corporate Book และคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
3.1.1.3 บริษทั ฯ มีการออกโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ และผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ผ่านสื่อวิทยุ และ
สื่อป้ายโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณาสนับสนุนตัวแทนจาหน่าย เป็ นต้น
3.1.1.4 บริษทั ฯ ทาการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนี้
• สื่อ Facebook ที่ http://www.facebook.com/MasterkoolFan
• สื่อ YouTube ที่ http://www.youtube.com/user/masterkoolfan
• สื่อ LINE (Line ID: MasterkoolFan)
3.1.1.5 บริษ ัท ฯ มีก ารประชาสัม พัน ธ์ผ่ า นการออกบู ธ ทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง
• งานแสดงสินค้าในประเทศ เช่น มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี
(งาน Thailand Industrial Expo) งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม
อาหาร (Food & Hotel Thailand) และงานโฮมโปรเอ็กซ์โปร (HomePro Expo) เป็ นต้น
• งานแสดงสิน ค้าในต่างประเทศ เช่น งานกวางโจวแฟร์ (Canton Fair) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และงานแสดงสินค้าในประเทศที่มตี วั แทนจาหน่ าย เช่น ประเทศเวียดนาม
เป็ นต้น
3.1.1.6 บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการให้การสนับสนุนกิจกรรมและงานทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
มอบพัดลมไอเย็นของบริษทั ฯ ให้กบั วัด สถานปฏิบตั ธิ รรม และโรงเรียน เพื่อแก้ปญั หาอากาศร้อน
3.1.1.7 การทารายการส่งเสริมการขาย หรือจัดรายการส่วนลดทางการค้าเป็ นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่งให้ กบั
ลูกค้าประเภทต่างๆ ของบริษทั ฯ
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รายงานประจาปี 2559

นอกเหนื อจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเข้าถึงลูกค้า
โดยตรงเพื่อสร้างความรับรูถ้ งึ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ โดยได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีอ่ ยู่ประจาแผนกในสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้คาแนะนาและสร้างความรับรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษทั ฯ
ปจั จุบนั กลุ่มลูกค้าในช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เป็ นกลุ่ม ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้กบั บริษทั ฯ สูงที่สุด ประมาณร้อ ยละ
47.18 ของรายได้ขายและบริการ เนื่องจากเป็ นช่องทางจาหน่ ายขนาดใหญ่กระจายครอบคลุมในทุกภูมภิ าคทั ่วประเทศและเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคได้โดยตรง และมีแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของสาขาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี 2559 บริษทั ฯ ได้เริม่ เจรจานาผลิตภัณฑ์
เข้าไปจาหน่ายในห้างค้าปลีกรายใหม่เพิม่ เติม เช่น บิก๊ ซี เทสโก้โลตัส เป็ นต้น
3.1.2 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและคัดเลือกสิ นค้าที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของความต้องการของผู้บริโภค โดยเมื่อได้สร้างความรับรู้ในตราสินค้าและ
เครื่องหมายการค้าของบริษ ัท ฯ แล้ว บริษทั ฯ ต้อ งมีสิน ค้าที่ม ีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้อ งการของ
ผูบ้ ริโภค และเหมาะสมกับตราสินค้าของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีก ารสารวจและสอบถามความต้องการของผู้บริโภค
และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษ ัท ฯ เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภคอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ มีก ารศึก ษา
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่งเพื่อการพัฒนาให้ได้คณ
ุ ภาพทีด่ กี ว่าอยู่เสมอ
โดยช่วงเริม่ ต้นบริษทั ฯ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพัดลมไอน้ าเป็ นหลัก ซึ่งผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับ
ละอองน้ าทีอ่ าจทาให้เปี ยก หรือปว่ ย บริษทั ฯ จึงเริม่ สรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นซึง่ ไม่มลี ะอองน้ า พร้อมกับ
ระบบโอโซนที่ช่วยกาจัดเชื้อ โรคเพื่อตอบโจทย์ความกังวลของผู้บริโภค ต่อ มาบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาระบบควบคุม
ความชืน้ ในพัดลมไอเย็น เพื่อช่วยควบคุมระดับความชืน้ ทีพ่ อเหมาะจากการใช้พดั ลมไอเย็นของบริษทั ฯ
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาพัดลมไอเย็นรุ่น KOOLBOT Series ที่สามารถสร้างลมเย็นอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการดึงอากาศเข้ารอบทิศทาง และล่าสุดเมื่อเดือนกุม ภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ ได้แถลงข่าวเปิ ดตัว
นวัตกรรมพัดลมไอเย็นแบบ Wall-Type ที่สามารถสร้างความเย็นส าหรับสถานที่ท่ีม ีพ้นื ที่จากัด เช่น ร้านค้า และ
ร้านอาหารขนาดเล็ก เป็ นต้น
บริษทั ฯ เน้นกระบวนการและขัน้ ตอนการค้นคว้า วิจยั พัฒนา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพตรงกับความ
ต้อ งการของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ผ่านการร่วมมือ กันของทุกฝ่ายในบริษทั ฯ และในบางโครงการได้ร่วมมือ พัฒนากับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี
ความต้องการของลูกค้าเป็ นเป้าหมายที่สาคัญ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ
โดยมีการคัดเลือกผูผ้ ลิตทีเ่ ชื่อถือได้ มีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มคี ุณภาพตามที่บริษทั ฯ กาหนด ซึ่งบริษทั ฯ มีการสุ่ม
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อ ย่างสม่ าเสมอ เพื่อ สร้างความเชื่อ มั ่นให้ผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์ท่ีม ีคุณภาพ และมี
คุณลักษณะตรงตามความต้องการ บริษทั ฯ เชื่อว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีคุณภาพจนสามารถได้รบั ความไว้วางใจ
จากลูกค้าแล้ว ย่อ มเกิดการบอกต่อ และนามาซึ่งชื่อ เสียงของตราสินค้า พร้อ มทัง้ ลูกค้ารายใหม่อ ย่างต่อเนื่ อง ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงให้ความสาคัญมากกับการพัฒนาและการคัดเลือกสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพซึง่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3.1.3 กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาที่เหมาะสม
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์การกาหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ในตลาดได้ ซึ่งบริษทั ฯ วางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าที่มคี ุณภาพดีและคุ้มค่าต่อ ผู้บริโภค พร้อมทัง้ มี
บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า และมีศูนย์ซ่อมและบริการ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคู่แข่งรายย่อยบางรายที่เน้น
เฉพาะการขายสินค้าราคาถูก นอกจากคุณภาพและบริการแล้ว บริษทั ฯ ยังมีกลยุท ธ์การกาหนดราคาที่คานึงถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยใช้งานตามบ้าน และลูกค้าองค์กรใช้
งานในโรงงานหรือคลังสินค้า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ท่มี กี ารแข่งขันสูงและมียอดขายจานวนมาก บริษทั ฯ อาจพิจารณา
ราคาเปรียบเทียบกับสินค้าของคูแ่ ข่งในรุน่ ทีเ่ ทียบเคียงได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าจากคุณภาพและการกาหนดราคาสินค้าที่
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เหมาะสม จะเป็ นหนึ่งในปจั จัยสาคัญที่ทาให้บริษทั ฯ และตราสินค้าของบริษทั ฯ เป็ นที่ยอมรับในตลาดพัดลมไอเย็นทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
3.1.4 กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจาหน่ ายและพนักงานขาย
ภายหลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมคี ุณภาพและราคาที่เหมาะสมแล้ว บริษทั ฯ จะได้พิจารณาถึงวิธีการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ทด่ี แี ก่ลูกค้าและการจัดจาหน่ ายสินค้า โดยบริษทั ฯ มีช่องทางการจัดจาหน่ าย 4 ช่องทาง ได้แก่ จัดจาหน่ าย
โดยตรงจากบริษทั ฯ จาหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่และเว็ปไซต์ จาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ และตัวแทน
จาหน่ายในต่างประเทศ ยอดจาหน่ายผ่านช่องทางห้างค้าปลีกเติบโตขึน้ ตามลาดับ เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคได้งา่ ยและมีสาขากระจายอยูท่ ั ่วประเทศ รวมถึงลูกค้าจะได้สมั ผัสถึงประสิทธิภาพของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ซึง่ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าของลูกค้า
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จาหน่ ายสินค้าผ่านห้างค้าปลีก เช่น แม็คโคร โฮมโปร เมกาโฮม ไทวัสดุ เป็ นต้น และเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ฯ ได้เริม่ วางจาหน่ายผ่านสาขาต่างๆของบิก๊ ซี และเทสโก้โลตัสด้วย
อย่างไรก็ดี ปจั จัยทีส่ าคัญทีส่ ดุ ประการหนึ่งทีจ่ ะทาให้ประสบความสาเร็จในการจาหน่ ายสินค้าผ่านช่องทางห้าง
ค้าปลีกสมัยใหม่ คือ การให้บริการของพนักงานขาย (Product Consultant : PC) ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลการใช้งานของสินค้า
แก่ลูกค้าโดยตรง โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้มพี นักงานขายประจาอยู่ในทุกสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ท่จี าหน่ ายสินค้า
ของบริษทั ฯ และมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ ดังนี้

• อบรมพนักงานขายก่อ นการปฏิบ ัติหน้ า ที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้า ใจสิน ค้าของบริษทั ฯ เพื่อ ให้สามารถ
•
•
•

นาเสนอและให้คาแนะนาสินค้าแก่ลูกค้าได้ถูกต้อง
การกาหนดเป้าหมายและค่าตอบแทนในการขายทีม่ คี วามเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
การติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงานขายอย่างใกล้ชดิ เพื่อช่วยสนับสนุ นและแก้ไขปญั หาที่อาจเกิดขึน้ และ
มีการจัดประชุมพนักงานขายอย่างสม่ าเสมอทุ กเดือ นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อ มูลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีในหมูพ่ นักงานขาย
การวางระบบจัดส่งข้อมูลรายวันในเรื่องการจาหน่ายสินค้า และสินค้าคงเหลือในแต่ละรุ่น เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการตลาด

3.1.5 กลยุทธ์การบริการหลังการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
โดยทั ่วไปบริษทั ฯ จะรับประกันคุณภาพสินค้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่จาหน่ ายให้ลูกค้า บริษทั ฯ ให้
ความสาคัญกับคุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย และความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากเป็ นปจั จัยสาคัญในการ
สร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ทาให้เกิดการซื้อซ้าและบอกต่อไปยังผู้บริโภครายอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อยอด
จาหน่ายของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยเฉพาะความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็ นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ จึงมีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าจากแบบสอบถาม การโทรศัพท์พูดคุยสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
หลังการขายหรือบริการอย่างใกล้ชดิ เพื่อนาผลวิเคราะห์ขอ้ มูลมาทาแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป
3.2] ลักษณะและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็ นลูกค้าอุตสาหกรรม หน่ วยงานราชการ สถาบันการศึกษา โรงแรม
โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถานทีท่ ่องเทีย่ ว ร้านอาหาร ลูกค้ารายย่อยทีใ่ ช้ในครัวเรือน ฯลฯ ซึง่ กลุ่มลูกค้าในประเทศสามารถแบ่งได้
เป็ น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าองค์กร และลูกค้ารายย่อย โดยสามารถแยกประเภทของลูกค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ดังนี้

26

รายงานประจาปี 2559

กลุ่มสิ นค้า
พัดลมไอน้า
พัดลมไอเย็น
พัดลมระบายอากาศ/พัดลมอุตสาหกรรม
ระบบโอโซน

ลูกค้าเป้ าหมาย
งานกิจกรรมกลางแจ้ง แหล่งท่องเทีย่ ว โรงแรม ร้านอาหาร วัด สนามกีฬา โรงงาน ฯลฯ
ลูกค้ารายย่อย แหล่งท่องเทีย่ ว โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล วัด สนามกีฬา โรงงาน
โรงเรียน คลังสินค้า ฯลฯ
แหล่งท่องเทีย่ ว ร้านอาหาร โรงพยาบาล วัด สนามกีฬา โรงงาน คลังสินค้า ฯลฯ
ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลิตน้าประปา และลูกค้ารายย่อย สาหรับเครือ่ ง
ล้างผักโอโซนและเครือ่ งดับกลิน่ รองเท้าโอโซน ฯลฯ

3.3] การจาหน่ ายและช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษทั ฯ จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่อ งทางการจัดจาหน่ าย 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ การจาหน่ ายให้กบั ผู้บริโภค
โดยตรง (Direct) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (ModernTrade) ตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ (Dealer) และตัวแทนจาหน่ ายต่างประเทศ
(Agent)

3.3.1 ธุรกิ จค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
บริษทั ฯ มีการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์พดั ลมไอน้ า พัดลมไอเย็น และพัดลมอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ เครื่องล้าง
ผักโอโซน และเครื่องกาจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็ น
ประเภทลูกค้ารายย่อย โดยทีบ่ ริษทั ฯ แบ่งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
3.3.1.1 จาหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ท่มี หี น้าร้านลูกค้าสามารถสัมผัสและทดลองใช้สนิ ค้า พร้อมทัง้ รับรู้
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น โฮมโปร แม็คโคร เมกาโฮม ไทวัสดุ บิก๊ ซี และ
เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น โดยที่ในปี 2556 – ปี 2559 จานวนสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ท่บี ริษทั ฯ
ได้รบั อนุญาตให้นาสินค้าไปจาหน่ายสามารถแบ่งได้ ดังนี้

27

แบ่งตามผูค้ า้ ปลีกสมัยใหม่
โฮมโปร (Home Pro)
แม็คโคร (MAKRO)
เมกาโฮม (Mega Home)
ไทวัสดุ
โกลบอลเฮ้าส์
บิก๊ ซี จัมโบ้ (Big C Jumbo)
บุญถาวร
The Mall
Power Buy
เทสโก้ โลตัส
รวมสาขาของผูค้ ้าปลีกสมัยใหม่

ปี 2556
(สาขา)
20
19
-

ปี 2557
(สาขา)
58
47
4
3
-

ปี 2558
(สาขา)
71
65
5
19
30
10
4

39

112

204

ปี 2559
(สาขา)
75
70
8
13
14
0
0
8
7
43
238

3.3.1.2 จ า ห น่ า ย ผ่ า น แ ค็ ต ต า ล็ อ ก โ บ ร ชั ว ร์ แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ช่ น ที วี ไ ด เ ร็ ค 7-แ ค็ ต ต า ล็ อ ก
(www.24shopping.co.th) www.lazada.co.th www.pantavanij.com www.tarad.com เป็ นต้น
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3.3.2 การจาหน่ ายให้กบั ผู้บริโภคโดยตรง (Direct)
บริษทั ฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้กบั ลูกค้าทุกประเภทโดยตรงจากหน้าร้านของบริษทั ฯ ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่
12/16-17 และ 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ และขายผ่านพนักงานขายของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึ่งลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าประเภทองค์กร เช่น ลูกค้างานกิจกรรมกลางแจ้ง
โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็ นต้น ในปี 2559 บริษทั ฯ
มีสดั ส่วนการจัดจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรงร้อยละ 27.56 ของรายได้ขายและบริการทัง้ หมด

3.3.3 ตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ (Dealer)
การจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์และบริก ารในประเทศ บริษทั ฯ มีช่ อ งทางการจัดจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ผ่า นตัว แทน
จาหน่ ายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง พัดลมไอน้ า พัดลมไอเย็น และพัดลมอุตสาหกรรม ทัง้ แบบเคลื่อนที่และ
ติดตัง้ งานระบบ รวมถึงการบริการหลังการขายและบริการงานเช่า ซึ่งลูกค้าของตัวแทนจาหน่ ายมีทงั ้ ลูกค้า
องค์กรและลูกค้ารายย่อย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีตวั แทนจาหน่ายในประเทศครอบคลุมทุกภูมภิ าคทั ่วประเทศ โดยที่ใน
ปี 2556 – ปี 2559 บริษทั ฯ มีจานวนตัวแทนจาหน่ายในประเทศ (Dealer) ดังนี้

ตัวแทนจาหน่าย (Dealer)

31 ธ.ค. 2556
(แห่ง)
144

31 ธ.ค. 2557
(แห่ง)
283

31 ธ.ค. 2558
(แห่ง)
211

31 ธ.ค. 2559
(แห่ง)
210

ทัง้ นี้ ตัวแทนจาหน่ายในประเทศของบริษทั ฯ จะต้องผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาแต่งตัง้ ซึ่งคานึงถึงความสามารถ
ในการขายตามเป้าหมาย ขนาดหน้าร้าน ฐานะการเงินและความสามารถในการชาระค่าสินค้า เป็ นหลัก โดย
บริษทั ฯ จะมีการติดตาม และประเมินผลงานของตัวแทนจาหน่ ายอย่างสม่าเสมอ เพื่อช่วยให้ตวั แทนจาหน่ าย
ของบริษทั ฯ ขายสินค้าได้ตามเป้าการขายที่ตงั ้ ไว้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าหนดเงื่อนไขการให้วงเงิน
เครดิตและระยะเวลาการชาระเงิน พร้อมทัง้ ส่วนลด โดยพิจารณาจากประวัติการชาระหนี้ในอดีต เป้าหมาย
ยอดขายที่ตกลงร่วมกัน ความสามารถในการชาระหนี้ เงินทุนในกิจการ หลักทรัพย์ค้าประกัน และปจั จัยอื่นๆ
ทัง้ นี้ ในปี 2559 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการจัดจาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายในประเทศประมาณร้อยละ 13.38 ของ
รายได้ขายและบริการ
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3.3.4 ตัวแทนจาหน่ ายต่างประเทศ (Agent)
การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ในตลาดต่างประเทศ บริษทั ฯ มีตวั แทนจาหน่ ายสินค้าที่มคี วามรู้ ความ
เชีย่ วชาญในพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่
ละพื้นที่ โดยบริษทั ฯ เริ่มจัดจาหน่ ายในประเทศกรีซเป็ นแห่งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2547 และ ณ สิน้ ปี
2559 บริษทั ฯ มีตวั แทนจัดจาหน่ ายต่างประเทศในกว่า 40 ประเทศทั ่วโลก เช่น เวียดนาม แคนนาดา
อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ เยอรมัน สเปน ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย เป็ นต้น ทัง้ นี้ ในปี
2559 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการจัดจาหน่ ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายในต่างประเทศร้อยละ 24.36 ของรายได้ขายและ
บริการ
จานวนตัวแทนจาหน่ายต่างประเทศ (Agent) ในปี 2556 – ปี 2559 แบ่งตามภูมภิ าค
จานวนตัวแทนจาหน่ ายต่างประเทศ
แบ่งตามภูมิภาค
เอเชีย (ยกเว้นไทยและจีน)
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
แอฟริกา
อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้
คาบสมุทรแปซิฟิก
รวม

31 ธ.ค.2556
(สาขา)
19
6
2
4
2
4
37

31 ธ.ค. 2557
(สาขา)
23
3
8
4
2
3
43

31 ธ.ค.2558
(สาขา)
13
6
8
6
2
2
37

31 ธ.ค.2559
(สาขา)
15
6
10
5
2
5
2
45

4] ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
4.1] ข้อมูลอุตสาหกรรม
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ เป็ นการจาหน่ ายพัดลมไอเย็นและพัดลมไอน้ า ซึ่งเป็ นสินค้าทางเลือกใหม่ในการทาความ
เย็นและประหยัดพลังงาน ซึง่ ตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 2 - 3 ปี ท่ผี ่านมาโดยเฉพาะพัดลมไอเย็น เนื่องจาก
เป็ นเทคโนโลยีใหม่ทม่ี กี ารนาเสนอต่อผูบ้ ริโภคได้ไม่นาน และยังไม่มหี น่ วยงานใดทาการสารวจข้อมูลของมูลค่าตลาดใน
ประเทศ อย่างไรก็ตามปจั จุบนั ยังไม่มกี ารผลิตพัดลมไอเย็นภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นการนาเข้าจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะจากประเทศจีน เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการผลิตเองภายในประเทศ ทัง้ นี้เมื่อพิจารณามูลค่าการนาเข้ าพัด
ลมไอเย็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (Evaporative Air Coolers) ในช่วง 3 ปี ทผ่ี า่ นมาสรุปได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

สถิตกิ ารนาเข้าพัดลมไอเย็นขนาดกลางถึงใหญ่
มูลค่าการนาเข้าพัดลมไอเย็นของประเทศไทย
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

ปี 2556
141.46

ปี 2557
189.48
33.9

ปี 2558
156.91
-17.2

ปี 2559
258.94
65.0

ทีม่ า: รายงานสถิติ กรมศุลกากร

จากข้อมูลกรมศุลกากรพบว่าปี 2559 ที่ผ่านมามียอดการนาเข้าสินค้าพัดลมไอเย็น (Evaporative Air Coolers) ใน
อัตราทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มาก ซึง่ เป็ นไปตามอัตราการเติบโตของตลาดภาพรวมที่มผี จู้ าหน่ ายหลายรายเข้ามาเป็ นผูจ้ าหน่ ายราย
ใหม่ แม้ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมในปี ท่ผี ่านมายังมีภาวะชะลอตัวอยู่บ้าง แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่รอ้ นจัดในช่วงตัง้ แต่
เดือนกุมภาพันธ์และร้อนอย่างต่อเนื่องถึงกลางปี 2559 ทาให้ความต้องการสินค้าประเภทนี้มอี ตั ราการขยายตัวสูง
การจาหน่ายเครือ
่ งปร ับอากาศในประเทศไทย
ล้านบาท

การจาหน่ายพ ัดลมในประเทศไทย
เครือ
่ ง

2,000,000

30,000
25,000

1,800,000

ล้านบาท

เครือ
่ ง

1,700

2,400,000

1,600

2,200,000

1,500

20,000

1,600,000

15,000
1,400,000

10,000

1,200,000

5,000
0

1,000,000
2554

2555

2556

2557

2558

2559

มูลค่าจาหน่ายเครือ
่ งปรับอากาศ
จานวนเครือ
่ งปรับอากาศ

2,000,000

1,400

1,800,000

1,300

1,600,000

1,200

1,400,000

1,100

1,200,000
1,000,000

1,000
2554

2555

2556

2557

มูลค่าจาหน่ายพัดลม

2558

2559
จานวนพัดลม

ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ หากพิจ ารณาภาพรวมอุ ต สาหกรรมเครื่อ งปรับ อากาศ ซึ่ง เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทใกล้เ คีย งกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ พบว่าในช่วง 5-6 ปี ท่ีผ่านมามูลค่าการจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยมีแนวโน้ ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีการจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศในประเทศรวมทัง้ สิ้น 1.12 ล้านเครื่อง คิดเป็ น
มูลค่า 14,364 ล้านบาท และในปี 2559 มีการจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศในประเทศรวมทัง้ สิน้ 1.89 ล้านเครื่อง คิดเป็ น
มูลค่า 26,468 ล้านบาท ทัง้ นี้ จากปี 2554 - ปี 2559 จานวนเครื่องปรับอากาศที่จาหน่ ายในประเทศมีการเจริญเติบโต
เฉลี่ยสะสมต่อปี รอ้ ยละ 9 (Cumulative Average Growth Rate หรือ “CAGR”) และมูลค่าการจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศ
ทีจ่ าหน่ายในประเทศมีการเจริญเติบโตเฉลีย่ สะสมต่อปี รอ้ ยละ 10.72 (CAGR)
เมื่อพิจารณาถึงการจาหน่ายพัดลมบ้านในประเทศ ซึง่ เป็ นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
พบว่าจานวนพัดลม และมูลค่าการจาหน่ ายพัดลมในประเทศตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต้นไปมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราไม่มาก
ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากตลาดพัดลมตามบ้านอาจอยู่ในภาวะอิ่ม ตัว เมื่อ เปรียบเทียบมูลค่าการจาหน่ ายของเครื่อ งปรับอากาศ
ภายในประเทศปี 2559 กับช่วงเดียวกับของปี ก่อนมีอตั ราการเติบโตร้อยละ 16.59 และมูลค่าการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ เฉพาะช่องทางค้าปลีกมีอตั ราเติบโตร้อยละ 24.57 แต่ขณะที่อตั ราการจาหน่ ายพัดลมในบ้านนัน้ เติบโตเพียงร้อย
ละ 5.35 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าระหว่างตลาดพัดลมและเครื่องปรับอากาศพบว่า ตลาดพัดลมมีมูลค่าน้อย
กว่ามาก โดยมีมลู ค่าประมาณร้อยละ 6 ของมูลค่าตลาดของเครื่องปรับอากาศในปี 2559
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4.2] คู่แข่งในอุตสาหกรรม
ผูป้ ระกอบการที่จาหน่ ายพัดลมไอน้ าและพัดลมไอเย็นซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ ที่อาจพิจารณาได้ว่า
เป็ นคูแ่ ข่งของบริษทั ฯ มีเป็ นจานวนมากในประเทศ เนื่องจากใช้เงินทุนไม่สงู มากนัก มีอตั ราการเติบโตสูงและมีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นซึ่งได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรื่อยๆ ในช่วง 3-4 ปี ท่ผี ่านมา อย่างไร
ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าที่มจี ุดเด่นด้านคุณภาพ และมีระบบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ า มีระบบควบคุม
ความชื้น ลดอุ ณ หภู ม ิไ ด้ท ัน ทีท่ีเ ปิ ด ใช้ รวมทัง้ ตราสิน ค้า “MASTERKOOL” ที่โ ดดเด่ น เป็ น ที่ย อมรับ ในตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์ทาความเย็นทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
นอกจากนี้ คูแ่ ข่งของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นรายเล็ก โดยหากเป็ นรายที่มขี นาดรายได้ใกล้เคียงกับบริษทั ฯ จะเน้น
ทาการจาหน่ ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด และไม่ได้เน้ นท าการตลาดพัดลมไอเย็นหรือพัดลมไอน้ าอย่างจริงจัง คู่แข่ง
เหล่านี้จะใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้าแข่งขันในตลาด เนื่องจากไม่มตี ้นทุนเรื่องการออกแบบ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
การบริการหลังการขาย โดยประกอบธุรกิจลักษณะซือ้ มาขายไป หรือ Trading เป็ นหลัก
คูแ่ ข่งอีกส่วนหนึ่งจะเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับบริษทั ฯ เช่น ผูผ้ ลิตและจาหน่ ายพัดลม เข้ามา
สูต่ ลาดพัดลมไอเย็นโดยอาศัยแบรนด์ของตนทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับจากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เดิม แต่ผลิตภัณฑ์ประเภทพัดลม
ไอเย็นยังไม่หลากหลายรุน่
ปจั จุบนั ยังไม่พบว่ามีคู่แข่งในตลาดที่มตี ราสินค้าระดับโลก (World Class Brand) ที่จาหน่ ายผลิตภัณฑ์แบบ
เดียวกันกับบริษทั ฯ
เมื่อพิจารณาขนาดรายได้ของบริษทั ฯ เทียบกับข้อมูลของบริษทั คู่แข่งจากงบการเงินซึ่งปรากฎบนเว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาจสรุปได้วา่ บริษทั ฯ คือหนึ่งในผูน้ าด้านผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นและพัดลมไอน้ า
ซึ่งบริษทั ฯ มีการทาตลาดมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมานานกว่า 14 ปี และสอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า “มาสเตอร์คูล
ผู้นาตัวจริง ความเย็นยุคใหม่”
4.3] แนวโน้ มอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต
พัดลมไอเย็นซึ่งเป็ นสินค้าหลักของบริษทั ฯ จัดว่าเป็ นสินค้าทางเลือกระหว่างพัดลมตามบ้านในตลาดซึ่งบางครัง้
การใช้งานในช่วงที่อากาศร้อนจัดอาจไม่ได้ช่วยลดอุณหภูมขิ องสภาพแวดล้อม พร้อมทัง้ อาจสร้างความหงุดหงิดให้กบั
ผูใ้ ช้งานได้ และเครื่องปรับอากาศซึง่ ให้ความเย็นสบายได้เฉพาะเมื่ออยู่ภายในอาคาร แต่ความเย็น จากเครื่องปรับอากาศ
จะมาพร้อมกับค่าไฟฟ้าจานวนมากและสินค้ามีราคาแพง ซึ่งผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามา
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเด็นดังกล่าวโดยให้ความเย็นสบายพร้อมด้วยค่าไฟฟ้าที่น้อยมากเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศ และไม่มกี ารใช้สารเคมีท่เี ป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ พัดลมไอเย็นเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่งึ
ได้รบั การนาเสนอต่อผูบ้ ริโภคไม่นาน จึงทาให้ยงั มีโอกาสในการเติบโตอีกมากในอนาคต
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ดังนัน้ เมื่อพิจารณาตลาดของพัดลมไอเย็น บริษทั ฯ เชื่อว่าจะมีแนวโน้มเติบโตเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป็ นผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ท่ตี อบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยให้ความเย็นมากกว่าพัดลมทั ่วไป และ
ประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ขณะที่พดั ลมไอน้ าที่มกี ารพ่นละอองน้ าได้รบั ความนิยมน้ อยกว่า และลูกค้า
ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าองค์กร เช่น โรงแรม โรงเรียน สวนอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น นอกจากนี้
ตลาดพัดลมไอน้ าอาจจะถูกแทนที่ดว้ ยพัดลมไอเย็นซึ่งมีคุณสมบัติท่ดี กี ว่า อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้งานกับบาง
สถานทีอ่ าจจะเหมาะสมกับพัดลมไอน้ ามากกว่า เช่น การจัดงานกิจกรรมกลางแจ้ง ลานเบียร์ สนามกีฬา เป็ นต้น
การทาความเย็น
Cooling

การใช้พลังงาน
Power Consumption
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อธุรกิ จการจาหน่ ายพัดลมไอเย็นและพัดลมไอน้า
1)

การเติ บโตของห้างค้าปลีกสมัยใหม่

ช่องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นปจั จัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในช่วงการเติบโตและมี
ความต้องการสูง และปจั จุบนั ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่สาคัญและได้รบั ความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก ได้แก่ ห้างค้าปลีก
สมัยใหม่ ดังนัน้ การเติบโตและการขยายสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่จงึ ส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของช่องทางการจัดจาหน่ ายและ
โอกาสในการจาหน่ายสินค้าในประเทศ
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่
เทสโก้โลตัส (ไฮเปอร์/เอ๊กซ์ตร้า)
บิก๊ ซี (ซุปเปอร์/จัมโบ้/เอ๊กซ์ตร้า)
แมคโคร (ศูนย์จาหน่าย)
โฮมโปร
ไทวัสดุ (รวมโฮมเวิรค์ )
เมกา โฮม
รวม

ปี 2556
สาขา
157
119
64
64
35
2
441

ปี 2557
สาขา
163
121
79
71
40
4
478

ปี 2558
สาขา
170
125
82
77
45
7
506

ปี 2559
อัตราการเติ บโต (ร้อยละ)
สาขา 2556-2557 2557-2558 2558-2559
175
3.8
4.3
2.9
126
1.7
3.3
0.8
87
23.4
3.8
6.1
80
10.9
8.5
3.9
46
14.3
12.5
2.2
11
100.0
75.0
57.1
525
8.4
5.9
3.8

ทีม่ า: การรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ และรายงานประจาปีของห้างค้าปลีก
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ในระหว่างปี 2556 - ปี 2559 จานวนสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากจานวนรวม 441 สาขา
ในปี 2556 มาเป็ น 525 สาขาในปี 2559 หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี รอ้ ยละ 3.8 ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
ช่อ งทางการจัด จ าหน่ า ยจะมีผลส าคัญ ต่ อ การเติบ โตของยอดจ าหน่ า ยสิน ค้า ที่ว างจ าหน่ ายในห้า งค้า ปลีก นัน้ ซึ่ง รวมถึง
ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็น พัดลมไอน้ า และพัดลมอุตสาหกรรมด้วย
2)

สภาพอากาศ

การเติบโตของตลาดพัดลมไอเย็นและพัดไอน้ าของประเทศไทยขึน้ อยูก่ บั สภาวะอากาศร้อน และอุณหภูมทิ ่สี ูงขึน้ ในแต่ละ
ปี โดยเฉพาะช่วงฤดูรอ้ นช่วงตัง้ แต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนมิถุนายน ซึ่งประเทศไทยมีอากาศร้อนจัดจะเป็ นช่วงที่ม ี
ยอดจาหน่ายสูงทีส่ ดุ
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิท ยาเกี่ยวกับอุณหภูม ิสูงสุดเฉลี่ยในแต่ละปี แสดงให้เห็นว่าอุณหภูม ิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้ นในตลอด
ระยะเวลาหลายสิบปี ทผ่ี า่ นมา

ทีม่ า: กรมอุตุนิยมวิทยา
จากข้อมูลสถิตขิ องกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมเิ ฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทยเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
สังเกตจากเส้นค่าเฉลี่ยจะพบว่าอุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้ จาก 32.1 องศาเซลเซียส ในปี 2494 เป็ น 32.7 องศาเซลเซียส ในปี 2555
หรือคิดเป็ นการเติบโตเฉลีย่ สะสมร้อยละ 0.03
ทัง้ นี้ แนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ ของประเทศไทยจะส่งผลดีต่อธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับ การทาความเย็น
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5] การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
ขัน้ ตอนในการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยสรุป
การจัดซื้อผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์วา่ จ้างผลิต

ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป

การคิดค้น วิจยั ออกแบบผลิตภัณฑ์

การสรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์

การสรรหาผูผ้ ลิตและว่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์

การสั ่งซือ้ ผลิตภัณฑ์

การนาเข้าผลิตภัณฑ์
การบริหารคลังสินค้า
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

การประกอบ
พัดลมไอน้ า

การจัดจาหน่ ายและการกระจายผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

การบริการหลังการขาย

5.1] การจัดหา วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และผลิ ตภัณฑ์สาเร็จรูป
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทต่ี อ้ งมีกระบวนการปรับปรุง พัฒนา และมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่
อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่คมุ้ ค่าต่อการลงทุน เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น เงินลงทุนในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ทม่ี มี ลู ค่าสูง ความชานาญและประสบการณ์ระดับสูงทีจ่ าเป็ นในการผลิตของผูค้ วบคุมเครื่องจักรและแรงงานที่ใช้ใน
การผลิต เป็ นต้น ทาให้บริษทั ฯ เลือ กที่จะสัง่ ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ มาเพื่อประกอบเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป และสั ่งผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูปมาจาหน่ าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีส ั ่งซื้อต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามข้อกาหนดของบริษทั ฯ และอยู่ภ ายใต้ต้นทุนที่
สมเหตุสมผล
การจัดหาวัตถุดบิ ชิ้นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ นการจัดซื้อสาหรับผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ฯ
ออกแบบเอง และการจัดซือ้ เป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป โดยบริษทั ฯ จัดซื้อผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป เพื่อ
ทาการประกอบส่วนใหญ่มาจากผูค้ า้ หรือผูผ้ ลิต (Supplier) ในประเทศจีนเป็ นหลัก
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าหรือ ผู้ผลิต (Supplier) โดยคานึงถึงคุณภาพและราคาของสินค้า รวมถึงความ
น่ าเชื่อถือ ความสามารถในการจัดหา ความสามารถในการจัดส่ง และความชานาญของผู้ผลิตเป็ นสาคัญ โดยบริษทั ฯ ได้
กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการจัดซื้อไว้อย่างเป็ นระบบ โดยมีทะเบียนของผูค้ ้าหรื อผูผ้ ลิตที่ได้ผ่านการอนุ มตั ิจากฝ่ายจัดการ
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ของบริษทั ฯ (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาที่มกี ารเสนอจากผูจ้ ดั หาสินค้ามากกว่า 1 รายขึน้ ไป เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
1. การจัดซื้อสาหรับผลิ ตภัณฑ์ที่บริษทั ฯ ออกแบบเอง
บริษทั ฯ เป็ นผู้คิดค้น วิจยั และออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อ มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ยอดขายของบริษทั ฯ
ความคิดเห็นของลูกค้า และแนวทางจากผู้บริหาร เป็ นต้น ในการพัฒนาแนวคิดและดาเนิ นงานวิจยั และพัฒ นา
จากนัน้ บริษทั ฯ ทาการสรรหาและว่าจ้างผูผ้ ลิตต่างประเทศผลิตผลิตภัณฑ์ตามคุณภาพและลักษณะตามที่กาหนดไว้
ซึง่ มีตน้ ทุนการผลิตต่ากว่าการผลิตในประเทศ โดยสาหรับผลิตภัณฑ์ออกแบบของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปพร้อมจาหน่ าย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ (Masterkool I-Kool)
และเครื่องล้างผักโอโซน โดยภายหลังจากที่ผู้ผลิตต่างประเทศผลิตผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติท่บี ริษทั ฯ
กาหนดแล้วนัน้ บริษทั ฯ จะนาเข้าผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเข้ามาพร้อมกับบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ฯ ได้ทาสัญญาให้ผู้ผลิตรับประกันคุณภาพสินค้าพัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ หากสินค้าไม่เป็ นไป
ตามคุณภาพทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ บริษทั ฯ สามารถเรียกค่าชดเชยจากผูผ้ ลิตได้ตามสัญญา
(2) ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์รอการประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมไอน้ า ซึ่งบริษทั ฯ สั ่งซื้อชิ้นส่วนจากหลาย
แห่งและทาการประกอบทีโ่ รงงานของบริษทั ฯ
2. การจัดซื้อเป็ นผลิ ตภัณฑ์สาเร็จรูป
สาหรับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป บริษทั ฯ จะเป็ นผูส้ รรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพเหมาะสมจากผูผ้ ลิตใน
ต่างประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษทั ฯ และสั ่งซื้อ ผลิตภัณฑ์โดยนาเข้ามาในรูปผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปพร้อมกับ
บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่บริษทั ฯ นาเข้ามาขาย เช่น พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ พัดลมอุ ตสาหกรรม
และพัดลมระบายอากาศ และเครื่องกาจัดกลิน่ รองเท้าด้วยโอโซน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังนาเข้าผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปประเภทพัดลมไอเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ สาหรับใช้ในงาน
ระบบในตระกูล U-KOOL เช่น รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบริษทั ฯ จะนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่า วมา
ประกอบและติดตัง้ ทีห่ น้างานตามทีต่ กลงกับลูกค้าของบริษทั ฯ
ส าหรับ การจัด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ รุ่ น ใหม่ หากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ข้ า ข่ า ยเกณฑ์ ท่ี ต้ อ งขอใบอนุ ญาตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บริษทั ฯ จะยื่นใบขออนุ ญาตกับสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งต้อง
ผ่านขัน้ ตอนการส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน
ผูผ้ ลิตรวมถึงการไปเยีย่ มชมโรงงานของผูผ้ ลิตต่างประเทศ หากผลิตภัณฑ์มมี าตราฐานตามที่กาหนด และโรงงาน
ผู้ผลิตมีระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามที่ สมอ. กาหนดจึงจะออกใบอนุ ญาต มอก. ให้กบั บริษทั ฯ ทัง้ นี้
สมอ. มีมาตรฐานการติดตามผลหลังการอนุญาต โดยจะสุม่ ตรวจสินค้าทีว่ างจาหน่ายและเข้าตรวจโรงงานเป็ นระยะ
5.2] การนาเข้าผลิ ตภัณฑ์
เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ผลิตตามการว่าจ้างหรือตามคาสั ่งซื้อเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผูผ้ ลิตต่างประเทศหรือ บริษทั ฯ จะ
เป็ นผูจ้ ดั จ้างตัวแทนผูส้ ง่ สินค้าทีม่ ใี บอนุ ญาตส่งสินค้า ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ กับผูผ้ ลิต นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ม ั ่นใจว่าผลิตภัณฑ์มคี ุณภาพและลักษณะตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีการป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดจากการขนส่งสินค้าโดยในสัญญากับผูผ้ ลิตและตัวแทนส่งออกจะระบุ
ว่า บริษทั ฯ รับรู้สทิ ธิของผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งมาที่บริษทั ฯ แล้ว หรือในกรณีท่สี ญ
ั ญาไม่มกี ารระบุการรับรู้สทิ ธิดงั กล่าว
้
บริษทั ฯ จะดาเนินการทาประกันภัยการขนส่งสินค้าเพื่อปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการขนส่ง
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เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งมายังท่าเรือแล้ว บริษทั ฯ จะจัดจ้างผู้ดาเนินพิธกี ารทางศุลกากร เพื่อนาผลิตภัณฑ์ออกจากท่าเรือ
โดยขนส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเข้าคลัง และขนส่งชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์สาหรับการประกอบไปยังโรงงานประกอบของบริษทั
5.3] การบริหารจัดการคลังสิ นค้า
เมื่อสินค้าได้รบั การจัดส่งมาที่คลังของบริษทั ฯ ซึ่งมี 2 แห่งหลัก ได้แก่ คลังพนัสนิคม และคลังปทุมธานี เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารคลังสินค้าจะเป็ นผู้ตรวจนับสินค้าให้ตรงกับรายการจานวนสินค้าที่ทางผู้ผลิตแจ้งการจัดส่ง โดยที่บริษทั ฯ บริหารจัดการ
คลังสินค้าโดยใช้ระบบสารสนเทศ โดยจะมีการตรวจนับผลิตภัณฑ์ท่จี ะจัดเก็บเข้า และเบิกออกจากคลังสินค้า และมีการติดตาม
จานวนผลิตภัณฑ์คงเหลือในคลังด้วยระบบสารสนเทศดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
กรณีท่จี านวนผลิตภัณฑ์คงเหลือ ลดลงเท่ากับระดับขัน้ ต่ าที่กาหนด (Minimum Safety Stock) บริษทั ฯ จะดาเนินการ
สั ่งซือ้ ผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมเพื่อไม่ให้กระทบต่อยอดขายของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการตรวจนับผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าเป็ น
ประจาทุกเดือนโดยตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยูก่ บั ยอดทีแ่ สดงในระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ในการบริห ารคลังสินค้า
5.4] การตรวจสอบคุณภาพผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปและชิ้นส่วนประกอบพัดลมไอน้ าภายหลังจากการจัดส่งมาที่คลังสินค้าของ
บริษ ัท โดยฝ่ายควบคุม คุณภาพสินค้าเป็ นผู้ด าเนิ นการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความเรียบร้อ ยของชิ้นส่วนประกอบ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สาหรับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่นาเข้ามาพร้อมกับบรรจุภณ
ั ฑ์จากผูผ้ ลิต บริษทั ฯ มีการสุ่มเพื่อ
ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า โดยบริษทั ฯ จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบการซ่อมแซมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มสี ภาพสมบูรณ์ โดยทั ่วไปการรับประกันสินค้าของบริษทั ฯ จะมีระยะเวลา 1 ปี
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเคลมสินค้าและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่เป็ นไปตามาตรฐานเพื่อให้ผผู้ ลิตคืนเงินค่า
สินค้าแก่บริษทั ฯ หรือดาเนินการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนตามแต่ตกลง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ทาสั ญญาให้ผผู้ ลิตรับประกัน
คุณภาพสินค้าพัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ หากสินค้าไม่เป็ นไปตามคุณภาพที่บริษทั ฯ กาหนดไว้ บริษทั ฯ สามารถเรียกค่าชดเชย
จากผูผ้ ลิตได้ตามสัญญา
5.5] การประกอบผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์พดั ลมไอน้ า หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในส่วนของชิน้ ส่วนทีใ่ ช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์
พัดลมไอน้ าแล้ว บริษทั ฯ จะนามาประกอบทีโ่ รงงานทีพ่ นัสนิคมของบริษทั ฯ ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001:2008 ทัง้ นี้
เมื่อประกอบแล้วเสร็จบริษทั ฯ จะดาเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อกี ครัง้ หนึ่ง ก่อนนาสินค้าไปเก็บที่คลังสินค้าของบริษ ั ทฯ
เพื่อรอการจัดจาหน่ายต่อไป
5.6] การจัดจาหน่ ายและการกระจายผลิ ตภัณฑ์
5.6.1

การจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นทางช่องทางการจัดจาหน่ าย ได้แก่ การจาหน่ ายให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรงจาก
บริษทั ฯ (Direct) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งรวมถึงออนไลน์ (On line Marketing) ตัวแทน
จาหน่ายในประเทศ (Dealer) และตัวแทนจาหน่ายต่างประเทศ (Agent)

5.6.2

การกระจายผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ กระจายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและช่องทางการจาหน่ ายโดยรถขนส่งของบริษทั ฯ และผ่านผูใ้ ห้บริการ
ขนส่งสินค้า โดยบริษทั ฯ ดาเนินการว่าจ้างบริษทั บริการขนส่งสินค้า โดยคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง น้ าหนัก
และปริมาตรของผลิตภัณฑ์ โดยหากเกิดการเสียหายระหว่างขนส่ง บริษทั ผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าจะเป็ นผูช้ าระ
ค่าเสียหายให้กบั บริษทั ฯ
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5.7] การบริการหลังการขาย
บริษทั ฯ มีนโยบายรับประกันสินค้า ซึ่งมีระยะเวลารับประกันซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรีเป็ นระยะเวลา 1 ปี
หลังจากการซือ้ สินค้า และมีทมี ช่างเทคนิคคอยบริการหลังการขายทุกภูมภิ าคทั ่วประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งและสอบถาม
ข้อมูลได้ผา่ น Call center ได้ทเ่ี บอร์โทรศัพท์ 0 2953 8800 ได้ทุกวัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้บริการต่ออายุการรับประกันสินค้า (Warranty) ภายหลังจากที่หมดประกันสินค้าแล้ว รวมไปถึง
การขายบริการการบารุงรักษา (Maintenance) สาหรับสินค้าทีห่ มดอายุการรับประกัน
6] ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม-
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รายงานประจาปี 2559

ปัจจัยความเสี่ยง
ปจั จัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ และแนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางป้องกันความเสีย่ งสามารถสรุปได้ดงั นี้

1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จของบริษทั

1.1 คคว
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้
การเติบโตของธุรกิจของบริษทั ฯ มีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอน้ าและพัดลมไอเย็นเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นของ
ตลาด โดยเฉพาะตลาดพัดลมไอเย็นซึ่งมีแนวโน้ มอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากความต้องการของตลาดในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ น
ทางเลือกที่สามารถทดแทนเครื่องปรับอากาศ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องที่เป็ นปจั จัยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เป็ นผลให้มผี ู้ประกอบการหลายรายเริม่ เข้าสู่ตลาดและเป็ นคู่แข่งโดยตรงกับบริษทั ฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการทาการตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตราสินค้า “MASTERKOOL” เป็ นที่ยอมรับทั ่วไปในตลาด
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทาความเย็นในพืน้ ทีเ่ ปิ ด ประกอบกับผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีประสบการณ์การทาธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทน
เครื่องปรับอากาศเป็ นเวลานานมากกว่า 14 ปี รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังมีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่ทาธุรกิจด้วยกันมานานและมีช่องทางการ
จัดจาหน่ายหลายช่องทาง ทัง้ ห้างค้าปลีกสมัยใหม่มากกว่า 230 แห่ง และมีแผนจะขยายจานวนสาขาเพิม่ เติมในปี 2560 จาหน่ าย
ผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศ 210 แห่ง และจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายต่างประเทศมากกว่า 40 แห่งทั ่วโลก โดยที่บริษทั ฯ มี
กลยุ ท ธ์ท างการตลาดที่เ น้ น คุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์เ ป็ น หลัก ซึ่ง มีฝ่า ยวิจ ัย ท าหน้ า ที่ใ นการออกแบบ พัฒ นาและปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เป็ นผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั ความนิยมและมีความแตกต่างจาก
คูแ่ ข่งรายอื่น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าขนาดของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นยังมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก เนื่องจากคุณสมบัติ
การประหยัดพลังงานได้มากเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศและให้ความเย็นได้ทนั ทีโดยที่ไม่สร้างละอองน้ า ซึ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างดี
ดังนัน้ ด้วยคุณภาพสินค้าและตราสินค้าที่แข็งแกร่ง บริษทั ฯ เชื่ อว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่อาจเพิม่
สูงขึน้ ได้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ในระหว่างปี
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อลดความร้อน และให้อากาศเย็น ดังนัน้ รายได้จากการขายใน
ระหว่างปี ของบริษทั ฯ จึงผันผวนตามฤดูกาล โดยทุกปี บริษทั ฯ จะมียอดขายสูงสุดในช่วงฤดูรอ้ นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือน
มิถุนายน ส่งผลให้ผลประกอบการในครึง่ ปี แรกของบริษทั ฯ สูงกว่าผลประกอบการในครึง่ ปี หลัง โดยจะมีรายได้สงู สุดในไตรมาสที่ 2
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งจากความผันผวนดังกล่าวจึงมีมาตรการรองรับความเสี่ยง โดยมีการนาเสนอระบบการ
ระบายความร้อนและลดอุณหภูมเิ พื่อใช้ในงานโครงการตามโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อใช้
ทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ซึ่งโดยปกติมกี ารดาเนินการติดตัง้ ตลอดทัง้ ปี โดยที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็ น
ลูกค้าของบริษทั ฯ โดยตรง ซึง่ ทาให้ช่องทางจาหน่ ายทางตรง (Direct) ที่มลี ูกค้าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าองค์กรมีความผันผวนน้อยกว่า
ช่องทางจาหน่ายอื่น รวมถึงรายได้จากงานบริการของบริษทั ฯ ก็มคี วามผันผวนต่อฤดูกาลน้อยกว่ารายได้จากการขาย ดังนัน้ หาก
ขายสินค้าทีเ่ ป็ นงานโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึน้ บริษทั ฯ ก็จะมีรายได้จากงานบริการซึง่ ไม่ขน้ึ กับฤดูกาลมากขึน้ ด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มีการคิดค้นและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่นอกเหนือ จากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ลดความร้อนเพื่อ ชดเชยกับ
รายได้ท่ลี ดลงในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ได้แก่ เครื่องล้างผักโอโซน และเครื่องกาจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ซึ่งใช้ตราสินค้า
Ingreen และยังคงมีแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้ามาจาหน่ ายเพิม่ เติมในปี 2560 รวมไปถึงการเพิม่ สัดส่วนของรายได้จาก
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การขายในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีฤดูรอ้ นต่างจากประเทศไทย ซึ่งมาตรการต่างๆ ข้างต้นสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจาก
ความผันผวนของรายได้ในระหว่างปี ให้น้อยลงได้
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษทั ฯ เป็ นรายปี ความผันผวนของรายได้ระหว่างปี ท่เี กิดขึ้นจาก
ฤดูกาลจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
1.3 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิ งผู้รบั จ้างผลิ ตและผู้จาหน่ ายสิ นค้ารายใหญ่ 1 ราย เกิ นร้อยละ 50 ของยอดซื้อสิ นค้า
นาเข้าของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีผรู้ บั จ้างผลิตและผูจ้ าหน่ ายสินค้าพัดลมไอเย็นรายใหญ่ในต่างประเทศจานวน 1 ราย โดยที่บริษทั ฯ มียอดซื้อ
สินค้าจากผูร้ บั จ้างผลิตและผูจ้ าหน่ ายพัดลมไอเย็นรายดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้อยละ 50 ของยอดการสั ่งซื้อสินค้ารวมทัง้ หมด
ซึ่งเป็ นการจ้างผลิตพัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ กลุ่ม Masterkool I-Kool (MIK) ดังนัน้ ในกรณีท่มี เี หตุให้ผรู้ บั จ้างผลิตรายใหญ่
ดังกล่าวไม่สามารถผลิตหรือส่งมอบสินค้าให้บริษทั ฯ ได้ อาจส่งผลให้เกิดปญั หาสินค้าขาดตลาดและเสียโอกาสในการจาหน่ าย
สินค้า และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการประเมินความต้องการสินค้าและวางแผนสั ่ง
ผลิตล่วงหน้ าอย่างสม่ าเสมอ โดยในกรณีท่คี าดการณ์ว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์สูง บริษทั ฯ จะจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้ าเพื่อ
รองรับความต้องการเหล่านัน้ ไว้ล่วงหน้า โดยปกติบริษทั ฯ จะเริม่ สั ่งสินค้าเพื่อรองรับการจาหน่ ายในฤดูรอ้ นตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ของ
ปี ก่อนหน้า ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้างผลิตสินค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้บริษทั ฯ ได้ตามกาหนด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เตรียมแผนรองรับการหยุดการผลิตจากผูร้ บั จ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ดงั กล่าว โดยการจ้างผูผ้ ลิตราย
อื่นทดแทน ซึง่ มีความสามารถในการผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกัน ทาให้บริษทั ฯ เชื่อว่าผลกระทบจากการพึง่ พิงผูร้ บั จ้างผลิตราย
ใหญ่จะไม่สง่ ผลอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ
1.4 ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับนวัตกรรม และมีการคิดค้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง
สม่าเสมอ ทัง้ การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีโอกาสทีผ่ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อาจจะถูกลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง และ
ทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ฯ คิดค้นขึน้ เอง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ฯ ออกแบบหรือ
ประดิษฐ์ข้นึ บริษทั ฯ จะได้ทาการยื่นคาขอรับสิท ธิบตั รหรือ อนุ สทิ ธิบตั รกับกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
บริษทั ฯ เป็ นผู้ทรงสิทธิบตั รหรืออนุ สทิ ธิบตั รนัน้ ๆ โดยหากมีผู้ใดทาการละเมิดตามพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พศศศ 2522 บริษทั ฯ
สามารถดาเนินการตามกฎหมายได้
1.5 ความเสี่ยงจากความเสียหายของสิ นค้าคงคลัง
ช่วงประมาณไตรมาส 4 ถึงไตรมาส 1 ของทุกปี บริษทั ฯ มีการจัดเตรียมสินค้าสาเร็จรูป ไว้ในคลังสินค้าจานวนมาก เพื่อ
รองรับการจาหน่ ายในช่วงฤดูรอ้ น หากเกิดความเสียหายกับสินค้า เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตั อิ ่นื ๆ บริษทั ฯ จะต้อง
รับรู้ผลขาดทุนที่เกิดจากความเสียหายของสินค้า รวมถึงสูญเสียโอกาสในการจาหน่ ายสินค้า ทัง้ นี้ ณ สิ้นปี 2559 บริษทั ฯ มี
ปริมาณสินค้าคงเหลือจานวน 183.62 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ทาการเก็บสินค้าสาเร็จรูปในคลังสินค้าจานวน 2 แห่ง คือ
คลังพนัสนิคม และคลังปทุมธานี เพื่อกระจายความเสีย่ งจากการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการทาประกันภัย
สินค้าคงเหลือเพื่อลดความเสีย่ งจากการเกิดความเสียหายต่อสินค้าโดยมีวงเงินคุม้ ครองรวมเป็ นจานวน 70 ล้านบาท

2

ความเสี่ยงด้านการเงิ น

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ เนื่องจากบริษทั ฯ
ประกอบธุรกิจโดยการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่และชาระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็ นหลั ก ขณะที่
40
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รายได้หลักของบริษทั ฯ เป็ นสกุลเงินบาท โดยในกรณีทเ่ี งินดอลลาร์สหรัฐปรับค่าขึน้ หรือเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้า
เพิม่ สูงขึน้ ในขณะที่บริษทั ฯ ไม่สามารถปรับเพิม่ ราคาจาหน่ ายกับคู่คา้ ได้ทนั ที ซึ่งทาให้บริษทั ฯ เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
และส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจากการขายให้กบั ตัวแทนจาหน่ ายในต่างประเทศ
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากต่างประเทศจานวน 216.66 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 24.36 ของรายได้ขายและบริการ โดย
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีตวั แทนจาหน่ายในต่างประเทศแล้วมากกว่า 40 แห่งทั ่วโลก ทัง้ นี้ ด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ที่ม ี
ทัง้ รายได้และค่าใช้จา่ ยเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทาให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในเวลาเดียวกัน (Natural Hedge) ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ระดับหนึ่ง

USD to THB History (Mid.Rate)
37
36

THB

35
34
33
32

31
30
Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างใกล้ชดิ และบริหารความเสีย่ งการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้สญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็ น
หลัก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาถึงต้นทุนทางการเงินในการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าควบคู่กบั ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นในตลาด เพื่อพิจารณาการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
ชื่อบริษทั

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

จัด หาและจัด จ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ัด ลมไอเย็ น พัด ลมไอน้ า และพัด ลม
อุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “MASTERKOOL” และ “Cooltop” และให้บริการ
เช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ และออกแบบติดตัง้ ระบบ
ระบายความร้อนภายในโรงงานและคลังสินค้า รวมทัง้ ออกแบบและติดตัง้ ระบบ
โอโซน เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ จัดจาหน่ าย
สินค้าผ่านช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ การตลาดออนไลน์ ตัวแทนจาหน่ ายใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ จัดจาหน่ายและบริการโดยตรงผ่านบริษทั ฯ

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

เลขที่ 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900

ทีต่ งั ้ ศูนย์บริการ

เลขที่ 22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900

เลขทะเบียนบริษทั

0107557000365

ทุนจดทะเบียน

120,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ว

120,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 480,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท

โทรศัพท์

(66) 2953 8800

โทรสาร

(66) 2589 8586

เว็บไซต์

www.masterkool.com

บุคคลอ้างอิ ง
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นายทะเบียนหุน้

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2009 9000 โทรสาร (66) 2009 9991

ผูส้ อบบัญชี

นางณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3430
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากั
ากัดด
อาคารบางกอกซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ ที่ 15 เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2344 1000, (66) 2824 5000 โทรสาร (66) 2286 5050

รายงานประจาปี 2559

2

3

รายละเอี ยดของนิ ติ บุ คคลที่ บ ริ ษั ทฯ ถื อ หุ้น ทางตรงตัง้ แต่ ร้ อยละ 10
ออกจาหน่ ายแล้ว

ขึ้ นไปของจ านวนหุ้นที่

ชื่อบริษทั

บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูช ั ่น จากัด

ประเภทธุรกิจ

บริก ารให้ค าปรึก ษา ออกแบบ ติด ตัง้ จ าหน่ า ย และให้บ ริก ารเกี่ย วกับ ระบบ
ประหยัดพลังงาน และอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อ ม เช่น ระบบโอโซนสาหรับระบบปรับ
อากาศ ระบบโอโซนสาหรับ ระบบซักผ้า ขนาดใหญ่ เครื่อ งล้างผัก ด้วยโอโซน
เครื่องกาจัดกลิน่ รองเท้าด้วยโอโซน เป็ นต้น

ทีต่ งั ้ สานักงาน

เลขที่ 22 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบริษทั

0105554064743

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ว

1,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ

ร้อยละ 99.98

โทรศัพท์

(66) 2953 8800

โทรสาร

(66) 2591 9849

ข้อมูลสาคัญอื่น
ปจั จุบ นั บริษทั อิน โนว์ กรีน โซลู ช ั ่น จากัด มีทุน จดทะเบียนจานวน 1,000,000 บาท แบ่ง เป็ นหุ้น สามัญ จานวน
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็ นทุนชาระแล้วเต็มจานวน ทัง้ นี้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 23 กุม ภาพันธ์ 2560 มีม ติอ นุ มตั ิเพิ่ม ทุ นจานวน
29,000,000 บาท โดยออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จ านวน 290,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 100 บาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน ทัง้ นี้บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูช ั ่น จากัด อยู่
ระหว่างการดาเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมาย
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ผูถ้ ือหุ้นและนโยบายปันผล
1.

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชาระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน
480 ล้านหุน้
2.

ผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายนพชัย วีระมาน
2. นายฟงั เม็ง ฮอย
3. นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษทั ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จากัด
นายโชติพนั ธ์ เตียวิวฒ
ั น์
นายโกมินทร์ กรตมี
นายอธิภู ลือชัยชนะกุล
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
นายกิตติศกั ดิ ์ โภคา
นางสาวรัชภร จิตตเสถียร
อื่นๆ

รวม

จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

1/

คิ ดเป็ นสัดส่วน (ร้อยละ)

122,932,260
70,372,200
43,476,500
27,672,072
26,230,000
20,196,582
18,181,800
10,000,000
6,000,000
5,329,962
129,608,624

25.61
14.66
9.06
5.77
5.46
4.21
3.79
2.08
1.25
1.11
27.00

480,000,000

100.00

1/

บริษทั ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จากัด มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 200 ล้านบาท โดยเป็ นเงินลงทุนจากธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจร่วมลงทุนกับบริษทั ขนาดกลางและขนาดย่อม
3.

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่
กาหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปนั ผล โดยขึ้นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย และความจาเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษทั จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
ทัง้ นี้ มติของคณะกรรมการบริษทั ที่อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปนั ผล จะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ติ ่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ น
การจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุม
ใหญ่ผถู้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
1.

คณะกรรมการของบริษทั

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้
1)

คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีจานวนทัง้ หมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายประกิจ ตังติสานนท์

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
การประชุมทัง้ หมดปี 2559
7/7

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสรรพัชญ โสภณ
กรรมการ กรรมการอิสระ
7/7
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กรรมการ กรรมการอิสระ
7/7
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1)
กรรมการ กรรมการอิสระ
5/7
4. นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ
5. นายกฤษณ ไทยดารงค์
กรรมการ
6/7
6. นายฟงั เม็ง ฮอย
กรรมการ
6/7
7. นายนพชัย วีระมาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
7/7
8. นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
กรรมการ
7/7
2)
กรรมการ
5/7
9. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
หมายเหตุ: กรรมการบริษทั ทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีแ่ ละทักษะของการเป็ นกรรมการจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
1)
นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ
ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
2)
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษทั ฯ คือ นายนพชัย วีระมาน นายฟงั เม็ง ฮอย (Mr. Fung
Meng Hoi) นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ และนางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหารของบริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษทั ตัง้ แต่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556
2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุ น ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญ าตให้เ สนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธัน วาคม 2551
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายสรรพัชญ โสภณ
2. นายประกิจ ตังติสานนท์
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
การประชุมทัง้ หมด ปี 2559
4/4
4/4
4/4

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านบัญ ชีและการเงินเพียงพอที่จะท าหน้ าที่สอบทานความ
น่ า เชื่อ ถือ ของงบการเงินของบริษทั ฯ คือ นายมงคล เกษมสัน ต์ ณ อยุธ ยา โดยมีน างสาวจริย าภรณ์ อัค รวงษ์ เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3)

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มีม ติแต่งตัง้ โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระทัง้ คณะ ดังนี้
รายชื่อ

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
การประชุมทัง้ หมด ปี 2559
2/2

ตาแหน่ ง

1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2. นายประกิจ ตังติสานนท์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายสรรพัชญ โสภณ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หมายเหตุ: นางญดา ล่าฟ้าเริงรณ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายนพชัย วีระมาน
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย1)
นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ์
นายโกมินทร์ กรตมี
นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
นายสิทธิพร หล่อตระกูล
นายสรรชัย ศรีวบิ ูลย์
นายธรรมศักดิ ์ ชอบชัย

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม /
การประชุมทัง้ หมด ปี 2559
11/11
7/11
11/11
11/11
9/11
11/11
-

หมายเหตุ: นางสาวสวิตตา ศรีเกษตร์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
1)
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
กรรมการบริหารลาดับที่ 7-9
ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
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2.

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 รายนามผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายนพชัย วีระมาน
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ์
นายโกมินทร์ กรตมี
นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
นายสิทธิพร หล่อตระกูล
นายสรรชัย ศรีวบิ ูลย์
นายธรรมศักดิ ์ ชอบชัย

หมายเหตุ: นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์

3.

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานโลจิสติกส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบริหารโรงงาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจค้าปลีก
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจต่างประเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานวิศวกรรมและบริการลูกค้า
ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารของ
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด ณ 1 มกราคม 2560

เลขานุการบริษทั

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหารของบริษทั ฯ
ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยเลขานุ การบริษทั มีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้
บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ทัง้ นี้ หน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงั นี้
(1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้
(3) ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในกรณีทเ่ี ลขานุการบริษทั พ้นจากตาแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ คณะกรรมการจะต้องแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั คน
ใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่เลขานุ การบริษทั คนเดิมพ้นจากตาแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการมีอานาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลาดังกล่าวได้
นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั ยังมีหน้าทีอ่ ่นื ตามทีบ่ ริษทั ฯ มอบหมาย ดังนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

ทาหน้าทีใ่ นการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษทั ฯ ให้ฏบิ ตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีก่ ากับดูแล เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่ วยงานที่กากับดูแล
และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
หน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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โดยทีน่ างสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุ การบริษทั (รุ่นที่ 28) (Fundamentals for
Corporate Secretaries) จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายบริษทั
จดทะเบียน (รุน่ ที่ 10) จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย และในปี 2559 ได้เข้าอบรมในหลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุ การบริษทั รุ่น
ที่ 1/2559 (Advances for Corporate Secretaries) จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ซึ่งประวัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่ งเลขานุ การ
บริษทั ปรากฎในหน้าที่ 10
4.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มมี ติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ซึ่งไม่มเี งินเดือนประจา โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับ
ดูแลงานของบริษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่านต่อ บริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษทั
กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

เบีย้ ประชุมสาหรับประธาน
30,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้
30,000 บาท/ครัง้

เบีย้ ประชุมสาหรับกรรมการต่อท่าน
20,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุม อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยที่เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ จะไม่ได้รบั ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2559 บริษทั ฯ มีคา่ ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 (บาท)
คณะกรรมการ
กรรมการอิ สระ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด และกรรมการที่
บริษทั
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
ไม่เป็ นผู้บริหาร
30,000
1. นายประกิจ ตังติสานนท์
210,000
80,000
40,000
20,000
2. นายสรรพัชญ โสภณ
140,000
120,000
40,000
20,000
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
140,000
80,000
60,000
1)
20,000
4. นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ
100,000
5. นายกฤษณ ไทยดารงค์
120,000
6. นายฟงั เม็ง ฮอย
120,000
2)
7. นายนพชัย วีระมาน
2)
8. นส.เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
2)
9. นส.สุนนั ทา ว่านวัฒน์
830,000
280,000
140,000
90,000
รวม
1)
หมายเหตุ: นายกิตติศกั ดิ ์ ศรีประเสริฐ ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
2)
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ นายนพชัย วีระมาน นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน์ และ นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
รายชื่อคณะกรรมการ
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รวม
360,000
320,000
300,000
120,000
120,000
120,000
1,340,000

4.2

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มมี ติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริหาร โดย
ค่าตอบแทนจะเป็ นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุมเท่านัน้ ซึ่งประธานกรรมการ บริหารจะได้ค่า
เบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครัง้ ขณะที่กรรมการบริหารจะได้ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครัง้ ทัง้ นี้ กรรมการบริหารที่เป็ น
ผู้บริหารหรือ พนักงานของบริษทั ฯ จะไม่ได้ร บั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่ง ปจั จุบ นั กรรมการบริหารทุ กท่านเป็ น
ผูบ้ ริหารของบริษทั
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็ นเงินเดือน โบนัส เงินประจาตาแหน่ ง เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม โดยทีใ่ นปี 2559 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารและกรรมการบริหาร ดังนี้
ปี 2559
6
จานวนกรรมการบริ หารและผู้บริหาร (ราย)
10,822,750
9,501,234
รวมค่าตอบแทน (บาท)
4.3

ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี องทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู้ ริหาร โดยบริษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือนแต่ละ
เดือน และบริษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2559 บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุนกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สาหรับผูบ้ ริหาร 6 ราย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 146,360
168,520 บาท
5.

บุคลากร

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อ ให้คงไว้ซ่งึ บุคลากรที่ม ีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ อันจะเป็ นพืน้ ฐานทีเ่ สริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษทั ฯ
จานวนพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทงั ้ สิ้นจานวน 250 คน โดยมีค่าตอบแทน
พนักงานของบริษษทั ทั ฯฯ และบริ
และบริษษทั ทั ย่ย่ออยคิ
ยคิดดเป็เป็นนจจานวนทั
านวนทัง้ สิง้ สิน้ ้นประมาณ
ประมาณ109,185,459
88.71 ล้านบาท
บาทซึซึ่ง่งค่ค่าาตอบแทนดั
ตอบแทนดังงกล่
กล่าาวว เช่
เช่นน เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั ่น โบนัส เงินประจาตาแหน่ ง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ ยยงชี
งชีพ และ
สวัสดิการอื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้ จานวนพนักงานในแต่ละสายงานประกอบด้วย

ผูบ้ ริหาร
สายงานธุรกิจและการบริการลูกค้า1)
สายงานบัญชีและการเงิน
สายงานโลจิสติกส์
สายงานบริหารโรงงาน
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
ฝา่ ยประกันคุณภาพ
ฝา่ ยจัดซือ้
ฝา่ ยประกันคุณภาพ
อื่น2)
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูช ั ่น จากัด
รวม

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
5
129
21
35
20
13
9
4
9
8
6
250
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หมายเหตุ : สายงานธุรกิจและการบริการลูกค้า 1) ทุกช่องทางขายและบริการ สนับสนุ นงานขาย การตลาด วิศวกรรม
ไม่รวมพนักงาน PC
: อื่นๆ2) สานักเลขานุ การบริษทั หน่ วยงานตรวจสอบภายใน สานักกรรมการผู้จดั การ ฝ่ายสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร แผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงาน และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ และความชานาญ รวมทัง้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในทุกระดับ ซึง่
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

• การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผู้
•
•
•
•
•
•
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ที่เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษทั เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน โดยการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รบั การศึกษาต่อ การอบรม สัมมนา ดูงาน ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) สาหรับแต่ละตาแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามตาแหน่ งงาน
และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทัง้ มีความเตรียมพร้อมสาหรับการสืบทอดตาแหน่ง
สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้มกี ารปฏิบตั งิ านบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยกย่อง และส่งเสริมคนดี
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏิบตั งิ าน (On the Job Training)
สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้มกี ารปฏิบตั งิ านบนพืน้ ฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยกย่อง และส่งเสริมคนดี
ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั ่นในวัฒนธรรมองค์กร มีทศั นคติความเป็ นเจ้าของ มีจติ สานึกในการทางานร่วมกัน การให้บริการ
ทีด่ แี ละประทับใจแก่ลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอก
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การกากับดูแลกิ จการ
เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษทั ฯ จึงได้นาข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best Practices
for Directors of Listed Company) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จด
ทะเบียน ปี 2555 ซึง่ กาหนดโดยสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อ
ประโยชน์ ต่อ การดาเนินธุรกิจ และเป็ นการเสริม สร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทาให้เ กิดความ
เชื่อมั ่นในกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย ซึง่ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าวโดยรวม
1. นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นการ
เสริมสร้างความความเชื่อมั ่นในกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝา่ ย บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานตามแนวทางข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี ี
สาหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) โดยครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังต่อไปนี้
หมวด 1 : สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญถึงสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุน้ ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รบั ส่วน
แบ่งกาไรของบริษทั ฯ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผูถ้ อื หุน้ การแสดงความคิดเห็น
การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่นการจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือ
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลด โดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุน้ รวมถึงส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
นอกเหนือจากสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั ฯมีนโยบายในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริม และอานวย
ความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1) จัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชีในแต่ละปี โดยจะดูแล
ให้มกี ารให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทัง้ จัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ น
เวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยกาหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบไปด้วยและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
2) บริษทั ฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ ชี้ แจงสิทธิและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ ของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
3) ในกรณีท่ีผู้ถือ หุ้น ไม่ส ามารถเข้า ร่วมประชุม ด้ว ยตนเอง บริษ ัท ฯ จะเปิ ด โอกาสใ ห้ผู้ถือ หุ้นสามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุ นการใช้สทิ ธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษทั ฯได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ น
แบบที่ผู้ถือ หุ้นสามารถก าหนดทิศ ทางการลงคะแนนได้เ อง หรือ แบบ ค. ซึ่ง ใช้เ ฉพาะกรณี ผู้ถือ หุ้น เป็ น ผู้ล งทุ น
ต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
4) ก่อนการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่ อนวันประชุมผ่าน
E–mail: comsec@masterkool.com
5) ในการประชุม บริษทั ฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ คาถามในวาระต่างๆ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้
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หมวด 2 : การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินการของ
บริษทั ฯ โดยกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อ ยสามารถเสนอแนะ แสด งความ
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาดาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หาก
เป็ นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธกี ารเยียวยาทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่ม บริษทั ที่เกี่ยวข้อ งกับข้อ มูล (รวมทัง้ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภ าวะของบุคคล
ดังกล่าว) ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยเพื่อทาการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลัก ทรัพย์ของบริษทั ฯ เป็ นระยะเวลา 30 วัน
ในช่วงระยะเวลาก่อนการนาเสนองบการเงินประจางวดต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ขอ้ มูลนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และได้
กาหนดโทษเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ หรือการนาข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบ าย
การป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ได้ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ในหน้าที่การ
รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ จะแจ้งข่าวสารและข้อกาหนดต่างๆ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
หมวด 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน
และผู้บริหารของบริษ ัทฯ หรือ ผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูก ค้า ชุ ม ชน และสังคม เป็ น ต้น โดยบริษทั ฯ
ตระหนักดีวา่ การสนับสนุน และรับฟงั ข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อนั ดี กับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็ นประโยชน์ใน
การดาเนินงาน และพัฒนาให้ธรุ กิจของบริษทั ฯมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษทั ฯ จะจัดให้ทุกกลุ่มมีสทิ ธิได้รบั การ
ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
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ผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ มุ่งเน้นการเป็ นตัวแทนที่ดขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผถู้ อื หุน้
โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทั ฯในระยะยาว รวมทัง้ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในทีด่ ี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

พนักงาน

บริษทั ฯ จะสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษทั ฯ
ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นหนึ่งในทรัพยากรหลักทีม่ คี วามสาคัญในการพัฒนาองค์กรให้มคี วามเติบโต
บริษทั ฯจึงปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารสารวจสุขภาวะของพนักงาน และดาเนินการพัฒนา
ในเรื่องต่างๆ ตามแนวทางการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข หรือ องค์กรสุขภาวะ” (Happy Workplace)

คูค่ า้

บริษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบตั ติ ามสัญญา เงื่อนไข ทาง
การค้า และคามั ่นทีใ่ ห้ไว้กบั คูค่ า้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝา่ ย

คูแ่ ข่ง

บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธไี ม่
สุจริตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง

ลูกค้า

บริษทั ฯ มีความมุ่งมั ่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าจัดหาสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ ทาการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็ นธรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง และมีช่องทาง
รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านหน่วยงานกลาง ซึง่ ได้แก่ สานักงานเลขานุการบริษทั อีกด้วย

รายงานประจาปี 2559

ชุมชนและสังคม

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุ มชนรอบๆ ที่ตงั ้ สานักงานของบริษทั ฯ
โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดาเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนี ยมประเพณี
หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิน่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับทีต่ งั ้ โรงงานของบริษทั ฯ ทีอ่ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

หมวด 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทั ่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นทีส่ าคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึ่งมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน และ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื
หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษทั ฯ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และติดต่อสื่อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้สามารถติดต่อได้ทโ่ี ทรศัพท์ 0 2953 8800 โทรสาร 0 2589 8586 หรือที่ E-mail: comsec@masterkool.com
หมวด 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

๏

โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ท่สี ามารถเอื้อประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ
โดยเป็ นผู้มบี ทบาทสาคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้ ยังให้ความสาคัญกับระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษทั ฯ
ทัง้ หมด เพื่อทาหน้ าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่า งๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และกรรมการอิสระดารงตาแหน่ งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก ในกรณีท่จี ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
กรรมการจะดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 บริษทั และต้องไม่ประกอบกิจการ หรือไม่ เป็ นหุน้ ส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อ ย
ละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ั ย
กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่า ตอบแทน และคณะกรรมการบริห าร โดยได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการด าเนิ น การของ
คณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
ทัง้ นี้คณะจัดการความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยฯ โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็ น
ประธานคณะจัดการความเสีย่ ง จะทาหน้ าทีส่ นับสนุ นการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ ง
เกีย่ วกับการบริหารจัดการความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจด้วย
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๏

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้ าที่พจิ ารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ เช่น
วิสยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสีย่ ง แผนงานและงบประมาณของบริษทั ฯ รวมทัง้ กากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็ นไปตาม
เป้าหมาย ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝา่ ย
นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นแนวทางแก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยมีการกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรม
ทางธุร กิจ จะต้อ งท าเพื่อ ผลประโยชน์ สูง สุด ของบริษ ัท ฯเท่ านัน้ และควรหลีก เลี่ยงการกระท าที่ก่อ ให้เกิดความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พจิ ารณา ต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือ
การเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มคี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกาหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และ
จะได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในที่ดี โดยได้จดั ให้มกี ารจัดทาคู่มอื ระเบียบ และคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
โดยกาหนดให้มกี ารแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนตารางอานาจดาเนินการ (Authority Table) เพื่อกาหนดอานาจ
ดาเนินการและระดับวงเงินอนุมตั ริ ายการประเภทต่างๆ ของฝา่ ยบริหารและฝา่ ยจัดการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในที่บริษทั ฯจัดให้มขี น้ึ รวมทัง้ ได้จดั ทาและทบทวนระบบควบคุม ทัง้ ด้านการดาเนินงาน การรายงานทาง
การเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน โดยบริษทั ฯได้จดั ให้มหี น่ วยงานตรวจสอบภายใน
โดยมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (Outsource IA) ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ ซึ่งปฏิบ ัติหน้ าที่ร่วมกับ ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของบริษทั ซึ่ง ได้ร บั การแต่ง ตัง้ จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มือการกากับดูแลกิ จการ และข้อกาหนดเกีย่ วกับจริ ยธรรมทางธุรกิ จ และ
ข้อพึงปฏิ บตั ิ ในการทางาน (Code of Conduct) รวมถึงนโยบายบริ ษทั ขึ้น และกาหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
อย่างสม ่าเสมอ

๏

การประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี โดยกาหนดปฏิทินการ
ประชุมประจาปี ขน้ึ ล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้ ทัง้ นี้บริษทั ฯ อาจมีการประชุมพิเศษ
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เพิม่ เติมตามความจาเป็ นและความสาคัญ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จะกาหนดวาระการประชุมที่ชดั เจนล่วงหน้า และมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา การประชุมกรรมการบริษทั ฯ จะมีเลขานุ การบริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ทาวาระต่างๆ
ของการประชุมและดาเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้ าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้
กรรมการได้มเี วลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึ งการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กรรมการ
บริษทั ฯเป็ นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
อย่างเป็ นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้

๏

ค่าตอบแทน

บริษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนและเปิ ดเผยตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้ าที่
ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาให้ผมู้ คี วามสามารถทางานกับบริษทั ฯ ต่อไปในระยะยาว

๏

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษทั ฯ สนับสนุ นให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาความรู้ความสามารถในระบบการกากับดูแล
กิจการเพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เข้าฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่
จะมีการฝึ กอบรม และในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผูบ้ ริหาร บริษทั ฯจะจัดให้มเี อกสาร/ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ และการปฐมนิเทศ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์แก่กรรมการ
หรือผูบ้ ริหารใหม่ดงั กล่าว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นผู้กากับดูแลองค์กรมุ่งมั ่นที่จะนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จด
ทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ในการกากับดูแล ให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ อี ย่างต่อเนื่องในระยะยาว เป็ นที่น่าเชื่อถือสาหรับ ผูถ้ อื
หุน้ และผู้ท่เี กี่ยวข้องในรอบด้าน เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กบั บริษทั ฯ อย่างยั ่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของธุรกิจ ผูถ้ ือ
หุน้ ผูล้ งทุน และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการ
โครงสร้างการจัดการของบริษ ัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อ ย 3 ชุ ด ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะต้องห้าม และลักษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษทั ฯ และนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ กาหนดให้กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั ฯ
ทุกๆคราวให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการ ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ งก่อน
และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตาแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากโดยกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กาหนดให้มวี าระการดารงตาแหน่ งคราว
ละ 3 ปี ในขณะที่ค ณะกรรมการบริห ารให้ม ีว าระการด ารงต าแหน่ ง เท่ า ที่ด ารงต าแหน่ ง เป็ น ผู้บ ริห ารของบริษ ัท แต่ ก รณี
กรรมการบริหารทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกอื่นให้มวี าระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
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2.1 คณะกรรมการบริษทั และขอบเขต อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร และ
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษทั ฯ ทัง้ หมด เพื่อทาหน้ าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงาน
ของฝา่ ยบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
รายละเอียดคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีป่ รากฎใน “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 45
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) ดูแล และจัดการบริษทั รวมถึงปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษทั และมีความรับผิดชอบ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย (Accountability to Shareholders)
(2) กาหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดาเนิ นงานของบริษทั และกากับควบคุม ดูแล (Monitoring and
Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมั ่นคงสูงสุด
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
(3) ควบคุม ดูแลให้ฝา่ ยบริหารมีการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ยอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
(4) พิจารณา และกาหนดแผนงบประมาณประจาปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจาปี ให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝา่ ยบริหารใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงบประมาณประจาปี
(5) ติด ตามการด าเนิ น กิจ การของบริษทั ให้เ ป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสม่ า เสมอ และตระหนัก ถึง การปฏิบ ัติต าม
กฎหมาย และข้อ ก าหนดในสัญ ญาที่เกี่ยวข้อ งของบริษทั โดยกาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบ ตั ิงาน
ตลอดจนถึงเรื่องที่สาคัญอื่นๆ ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกไตร
มาส เพื่อให้การดาเนินกิจการของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
(6) ดาเนินการให้บริษทั มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ ปี ระสิทธิผล และเชื่อถือได้
(7) มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการเรื่องการบริหารความเสีย่ ง โดยจัดให้มแี นวทาง และมาตรการบริหารความเสีย่ งที่
เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
(8) พิจารณา และอนุ มตั ิ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิก ารเข้าทา
ธุร กรรมที่ม ีนัย ส าคัญ ต่ อ บริษทั และการเข้า ท ารายการที่เ กี่ยวโยงกัน ตามหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารที่
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษทั และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนด
(9) จัดให้มรี ายงานประจาปี ของบริษทั และ/หรือของคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อ งกาหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริงถึงสภาพการ
ดาเนินธุรกิจในปจั จุบนั และแนวโน้มการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั ทัง้ ในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผล
สนับสนุ นอย่างเพียงพอ พิจารณา และอนุ มตั ิโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อ การดาเนิ นธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตัง้
คณะอนุกรรมการต่างๆ สรรหา และแต่งตัง้ กรรมการ หรือบุคคลที่มปี ระสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร เข้าดารงตาแหน่ งสมาชิกในคณะอนุ กรรมการ รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
(10) พิจารณา และแต่งตัง้ กรรมการผู้จดั การ และกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
(11) พิจารณา และกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจาปี ของบริษทั และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตาแหน่ ง ขอบเขต
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รายงานประจาปี 2559

(12)
(13)
(14)

(15)

(16)
(17)

หน้ าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
พิจารณาจานวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษทั
กาหนด เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา และอนุมตั ิ
พิจารณาบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
กาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุท ธ์ และทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย (ถ้ามี) รวมทัง้ พิจารณาแต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย เป็ นกรรมการของ
บริษทั ย่อย
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวต้องจัดทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการ
ระบุขอบเขตอานาจ หน้ าที่ของผู้รบั มอบอานาจไว้อ ย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รบั มอบอา นาจนัน้ ต้อ งไม่ม ี
อ านาจอนุ ม ตั ิร ายการที่บุ ค คลดัง กล่ า ว หรือ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง (“บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ” ให้ม ี
ความหมายตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั
ยกเว้น เป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ที ่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
บริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาและอนุ มตั ิการดาเนินการที่สาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษทั เพื่อ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั เว้นแต่อานาจในการดาเนินการต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อ เมื่อ ได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจากที่ประชุมผูถ้ อื
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิอ อกเสียง
ลงคะแนน
1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
3) การท า แก้ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกี่ย วกับ การให้เ ช่ า กิจ การของบริษ ัท ทัง้ หมดหรือ บางส่ว นที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
4) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
5) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้
6) การควบกิจการ หรือการเลิกบริษทั
7) กิจกรรมอื่นใดที่กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
เป็ นต้น
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ทัง้ นี้ การดาเนินการในเรื่องใดที่กรรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่มสี ่วนได้เสียหรือที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการที่มคี วามรู้ความชานาญที่เหมาะสมเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
ปฏิบตั ิงานในการศึกษาและกลั ่นกรองเรื่องสาคัญ ที่ต้อ งการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอคว ามเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังนี้
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษทั ในการกากับดูแลและตรวจสอบการจัดทา
รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ การกากับดูแลกิจการที่ดี
และธรรมาภิบ าล เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติง านและการเปิ ด เผยข้อ มู ล ของบริษ ัท ฯ เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใสและน่ า เชือ ถื อ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่เี หมาะสม
สามารถอุทศิ เวลาเพียงพอในการปฏิบตั ิการ จานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็ นผูท้ ่มี ี
ความรู้ และมีประสบการณ์ ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเลือ กกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ท่จี ะดารงตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบต้อ งได้รบั การพิจารณาคุณสมบัติอย่าง
รอบคอบ เนื่ อ งจากประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็ น บุ ค คลที่จ ะให้ ค วามเชื่อ มั ่นในประสิท ธิภ าพโดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบเท่ากับวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั โดยจะครบวาระการ
ดารงตาแหน่ งในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั เมื่อพ้น
ตาแหน่งแล้วอาจได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกได้
รายละเอียดคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีป่ รากฎใน “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 46
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั อย่างถูกต้อง ควบ
ถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทา
รายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั
(2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิท ธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงาน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) พิจารณา คัดเลือ ก เสนอแต่ งตัง้ บุ คคลซึ่งมีความเป็ นอิส ระเพื่อ ท าหน้ าที่เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ
ของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของ
บริษทั รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในปี ท่ผี ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ
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จาเป็ น สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
(6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทั ่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารในรายงานสาคัญทีต่ อ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บท
รายงาน และการวิเคราะห์ของฝา่ ยบริหาร เป็ นต้น
(8) มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็ นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ได้แก่
(ก) รายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบ ควบคุม
ภายใน
(ค) ข้อ สงสัย ว่ า อาจมีก ารฝ่า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(9) มีอานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษทั เพื่อให้การปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบสาเร็จลุล่วงด้วยดี
(10) รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
ทัง้ นี้ อานาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าว จะไม่รวมถึงอานาจที่ทาให้กรรมการตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนัน้ หรือผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อยได้
2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และขอบเขต อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยเลือ กจากกรรมการบริษทั
จานวนหนึ่ง และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่
เกิน 5 คน ทัง้ นี้ กาหนดให้กรรมการอิสระทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายละเอียดคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ตามทีป่ รากฎใน “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 46
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ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทั เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และหรือผูถ้ อื หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ในกรณีท่ตี าแหน่ งว่างลงเนื่องจาก
ครบวาระ และในกรณีอ่นื ๆ
(2) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ ง ผู้บริหารระดับสูงระดับกรรมการผู้จดั การขึ้นไป และตาแหน่ ง
เลขานุ การบริษทั ในกรณีท่มี ีตาแหน่ งว่างลง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป รวมทัง้ กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง
(3) พิจารณากลั ่นกรองโครงสร้างองค์ก รที่เหมาะสมต่อการดาเนิ นธุรกิจ เพื่อ นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
(4) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ สาหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทั กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง ให้เ หมาะสมกับ หน้ าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้อ งกับ ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั และภาวะตลาดอยูเ่ สมอ
(5) กาหนดโบนัสและอัตราการขึน้ เงินเดือนประจาปี ของผูบ้ ริหารและพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของ
บริษทั
(6) พิจารณากลั ่นกรอง โครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบริษทั
(7) กลั ่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ ่ี จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการกับหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้
เป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั จดทะเบียน
(8) ในกรณีท่มี กี ารเสนอชื่อกรรมการที่พน้ วาระกลับเข้าดารงตาแหน่ ง ควรนาเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
กาหนดให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตาแหน่ งทุกปี โดยให้กรรมการที่
อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง นอกจากนี้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตาแหน่ ง
ตามวาระสามารถได้รบั เลือกตัง้ เข้ารับตาแหน่งได้อกี
2.4 คณะกรรมการบริหาร และขอบเขต อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารดารงตาแหน่ งกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เพื่อทาหน้าที่บริหารกิจการแทนคณะกรรมการให้เป็ นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษทั กาหนดและมอบหมาย
รายละเอียดคณะกรรมการบริหาร ตามทีป่ รากฎใน “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 46
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) พิจารณากลั ่นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
(2) กาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษทั และกาหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษทั และอนุมตั หิ ลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษทั
(3) พิจารณา และดาเนินการในประเด็นทีส่ าคัญซึง่ เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั
(4) พิจารณากลั ่นกรอง และให้ขอ้ เสนอแนะงานทุกประเภททีเ่ สนอต่อคณะกรรมการบริษทั
(5) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ในเครือ หรือบริษทั ร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามข้อตกลงในสัญญา
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในเครือ หรือบริษทั ร่วมทุน (ถ้ามี)
(6) ดูแล และติด ตามผลการจัดการบริษ ัท ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนการด าเนิ นงาน และงบประมาณประจาปี ท่ี
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คณะกรรมการบริษทั กาหนด และอนุมตั ิ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
(7) พิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
๏ ระบุและประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตั งิ าน (Operational Risks) ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risks) และความเสีย่ งด้านกฎหมาย
(Legal Risks)
๏ พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ลักษณะและขนาดความเสีย่ งแต่ละด้านของธุรกรรมทีบ่ ริษทั ดาเนินการ
๏ ติดตามผลการประเมินความเสีย่ งทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
๏ ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ สาหรับธุรกรรมที่จะจัดตัง้
ขึน้ ใหม่ รวมถึงกาหนดแนวทางการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
(8) พิจารณากลั ่นกรองเรื่องที่กรรมการผูจ้ ดั การนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือ
อนุมตั ิ
(9) อนุมตั เิ รื่องเกีย่ วกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของบริษทั ตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิ
(10) มอบหมาย หรือ แนะนาให้ก รรมการผู้จ ดั การพิจ ารณา หรือ ปฏิบตั ิใ นเรื่อ งหนึ่ ง เรื่อ งใดที่ค ณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร
(11) แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
(12) พิจารณา และนาเสนอเรื่องทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ หรือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
(13) พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อนึ่ง อานาจการอนุมตั ขิ องกรรมการบริหารจะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่ทาให้กรรมการบริหาร หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถลงมติอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ/
หรือ บริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ กรรมการบริหารที่เป็ นผู้บริหารของบริษทั ให้มวี าระการดารงตาแหน่ งเท่าที่ดารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารของ
บริษทั เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น และกรณีกรรมการบริหารที่เป็ นบุคคลภายนอกอื่นซึ่งมิได้ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั หรือเป็ นบุคคลภายนอกอื่น ให้มวี าระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี เว้น
แต่คณะกรรมการบริษทั จะมีมติเป็ นอย่างอื่น กรรมการบริหารที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับเข้า
ดารงตาแหน่งได้อกี โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
2.5 ผู้บริหาร และขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
รายละเอียดผูบ้ ริหาร ตามทีป่ รากฎใน “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 47
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
(1) บริห ารจัด การ ควบคุม ดูแ ล และอนุ ม ตั ิก ารด าเนิ น กิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกับ การบริห ารงานทั ่วไปของบริษ ัท และ
ดาเนินงานตามปกติของบริษทั
(2) อนุมตั กิ ารบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
หรือ ต าแหน่ ง อื่น ที่เ ทีย บเท่ า ดัง กล่ า ว ตามโครงสร้า งองค์ก รที่ไ ด้อ นุ ม ตั ิไ ว้ รวมทัง้ การอนุ ม ตั ิอ ัต ราเงิน เดือ น
ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่นื แก่บุคคล
(3) บริหารบริษทั ตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ
(4) มอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็ นไปตาม
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(5)
(6)
(7)
(8)

หลักเกณฑ์อานาจอนุมตั ิ หรือระเบียบข้อกาหนด หรือคาสั ่งทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดไว้
มีอานาจออกคาสั ่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั
และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ ต่อ
บริษทั
อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั

ทัง้ นี้ อานาจกรรมการผู้จดั การ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จดั การเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อานาจ หรือการมอบอานาจในการอนุ มตั ริ ายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ดาเนินธุรกิจปกติท ั ่วไปของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ซึ่งการอนุ มตั ิรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อพิจารณา และอนุ มตั ติ ามที่ขอ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
2.6 การกาหนดอานาจอนุมตั ิ วงเงิน
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มกี ารอนุ มตั กิ ารแก้ไขอานาจ
การอนุ มตั ิวงเงินที่สาคัญ ซึ่งบริษทั เรียกว่า “อานาจดาเนิ นการ” (Authority Table) โดยที่อานาจอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การและรองกรรมการผูจ้ ดั การในเรื่องทีส่ าคัญสามารถสรุปได้ดงั นี้
อานาจดาเนิ นการของบริษทั ฯ จัดทาขึ้นเป็ นการมอบอานาจดาเนิ นการและการอนุ มตั ิวงเงินในระดับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั โดยระบุการเสนอขออนุมตั ดิ งั นี้
๏ อานาจดาเนินการระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป ให้บุคคลหรือคณะบุคคลผูไ้ ด้รบั มอบหมาย เป็ นผู้รวบรวม
เสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
๏ อานาจดาเนินการระดับต่ากว่าระดับกรรมการผูจ้ ดั การลงมา ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจจาก
บุค คลหรือ คณะบุ ค คลที่ไ ด้รบั มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็ น ผู้เ สนอขออนุ ม ตั ิจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และให้มกี ารทบทวนทุก 2 ปี หรือเมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ งบประมาณรายจ่ายลงของบริษทั ฯ ต้องนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ และหากการทา
รายการใดมีลกั ษณะเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ มีหน้าที่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ท่มี อี านาจอนุ มตั ไิ ม่สามารถอนุ มตั ริ ายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อยได้
3. การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุด ดาเนิ นการโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งทาหน้ าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดารงตาแหน่ งดังกล่าว
และเสนอชื่อ บุค คลที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้น (แล้วแต่ กรณี) ส่วนการสรรหา
คัดเลือกตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับรองลงมาอยูใ่ นขอบเขต อานาจและความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารระดับสูงสุด ซึ่งหมายความถึง
ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การในปจั จุบนั
ทัง้ นี้ บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง กรรมการ และผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยงั พิจารณาถึง
ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทางานด้วย
นอกจากนี้ ผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการจะดารงตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ได้ แต่ต้อ งไม่เกิน 5 บริษทั และต้อ งไม่
ประกอบกิจการ หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้า ง พนักงาน ที ่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และบริษทั ฯ ไม่มนี โยบาย
สนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การไปดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอืน่
3.1 การสรรหากรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ที่ทรงคุณวุฒ ิ และมีประสบการณ์ เพื่อทา
หน้ าที่ดูแลผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเส นอชื่อ กรรมการ
บริษทั เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนยังได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการ และผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอ
ชื่อกรรมการที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ด้วย โดยที่กรรมการบริษทั จะต้องมี
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้น ดังนี้
๏ มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั แย้งกับข้อกาหนดของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั เป็ นต้น
๏ มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริม่ ความเป็ นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุตธิ รรม ความเป็ นอิสระและ
การให้โอกาสผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
๏ ประวัตกิ ารศึกษาและประวัตกิ ารทางานอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
๏ การอบรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการกากับดูแลกิจการและการกาหนดนโยบายในระดับสูง
๏ ความมุง่ มั ่นทีจ่ ะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
๏ การอุทศิ เวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า
3 คน โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนกาหนด
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลั ่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการ
บริษทั ที่เป็ นผู้แทนของผู้ถอื หุน้ หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ท่จี ะสร้างความเข้มแข็ง
ของโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ซึง่ จะมีการทบทวนเป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม
การเลือกตัง้ กรรมการบริษทั
การเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังนี้
๏ ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยหนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง
๏ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทัง้ หมดที่ตนมีอยู่เลือก
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน โดยเลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
๏ บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พงึ
จะมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการทีพ่ งึ จะมี ให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงได้เพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
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กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอ่ืน นอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่ งกรรมการให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งจะเหลือ น้ อ ยกว่า 2 เดือ น โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้ นี้ มติการแต่งตัง้ บุคคล
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษทั ออกจากตาแหน่งเป็ นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการบริษทั
ทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษทั ที่ต้องออก
จากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นนั ้ บริษทั ฯ ใช้วธิ จี บั สลากออก ส่วนในปี ต่อไปให้
กรรมการบริษทั ที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดจานวนหนึ่งในสามเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการบริษทั ที่พน้ จากตาแหน่ งตาม
วาระอาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริษทั ใหม่ได้
3.2 การสรรหากรรมการอิ สระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการกาหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ และมีจานวนไม่ต่ ากว่า 3 คน ขณะที่
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อ ย 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ดังนี้
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ
ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือ นประจาหรือ ผู้ม ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกันผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือของผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือที่ ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดาคู่สมรสพี่
น้องและบุตรรวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่
กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี ้องชาระต่ออีกฝา่ ยหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละสาม
ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ย่สี บิ ล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณ
ภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
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(ช)
(ซ)

(ฌ)

ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่า ว ให้นับรวมภาระ
หนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้ม ีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซ่งึ มีผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ม ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ

ภายหลัง ได้ร บั การแต่ งตัง้ ให้เ ป็ น กรรมการอิสระที่ม ีล ักษณะเป็ นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิส ระอาจได้ร บั
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อ ย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ ( Collective
Decision) ได้
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษทั ฯ ได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี วามเห็นคณะกรรมการ
บริษทั ที่แสดงว่าได้พจิ ารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) แล้ว ว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นที่เป็ น
อิสระและจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คาว่า “หุน้ ส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี
หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบั ญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่
กรณี) ในนามของนิตบิ ุคคลนัน้
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
(ก) ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
(ข) เป็ นกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นไปตามคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระและต้อง
1. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และ
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
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(ค) มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ง) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
การแต่งตัง้ กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนท าการพิจ ารณาคัด เลือ กผู้ท่ีมีคุ ณ สมบัติเ หมาะสม เพื่อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ตามแต่กรณี) โดยที่กรรมการตรวจสอบ
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาแต่งตัง้ จากผู้ม ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศหรือ ข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด และมีกรรมการตรวจสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมี
วาระดารงตาแหน่ งเท่ ากับวาระที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั โดยเมื่อ ครบวาระดารงตาแหน่ งแล้วสามารถได้ร บั
เลือกตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกได้ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ น
บัญชีและการเงิน
3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากผู้มคี วามรู้และประสบการณ์ และมีความเข้าใจใน
ลักษณะธุรกิจ การดาเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบริษทั ฯ โดยที่อ งค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ประกอบไปด้วยผูบ้ ริหารระดับรองลงมาจากกรรมการผูจ้ ดั การ หรือตาแหน่ งในระดับขัน้ เทียบเท่า โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การ
ดารงตาแหน่งเป็ นประธานคณะกรรมการบริหาร
3.4 การสรรหาคณะกรรมการารรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษทั จานวนหนึ่ง
และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 5 คน ทัง้ นี้ กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.5 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกผูท้ ่มี ี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารดังกล่าว โดยพิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการ
บริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป สาหรับตาแหน่ งรองลงมาจากกรรมการผูจ้ ดั การ
อยูภ่ ายใต้ขอบเขต อานาจและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
4. การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีก ลไกก ากับ ดูแลบริษทั ย่อ ยและบริษทั ร่ว มทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม รวมทัง้ มีม าตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบริษทั ย่อ ยและบริษทั ร่วม เพื่อ ดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุ นของบริษทั ฯ และสามารถควบคุมดูแล
จัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็ น หน่ วยงานหนึ่งของบริษทั ฯ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่
เกือ้ หนุน และเอือ้ ประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ที่บริษทั ฯ คาดว่าจะ
ได้รบั จากการลงทุนเป็ นสาคัญ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นและส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการ
ลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 ในวาระเกีย่ วกับการทบทวนนโยบายของบริษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายงานประจาปี 2559

บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) กาหนดนโยบายพิจารณาการลงทุนในบริษทั ย่อย
และบริษ ัท ร่วม โดยจะมุ่ง เน้ น ลงทุ นในธุร กิจ ที่เกื้อ หนุ น และเอื้อ ประโยชน์ ต่อ การท าธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณา
ผลตอบแทน และผลประโยชน์อ่นื ที่บริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั จากการลงทุนเป็ นสาคัญ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นและส่งเสริมธุรกิจ
ของกลุ่ม บริษทั โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุ นตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั จากการ
ลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งบุคคลที่ได้รบั มติเห็นชอบจากที่ปร ะชุม
คณะกรรมการบริษทั เข้าเป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม เข้าไปเป็ นตัวแทนอย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือ หุ้น โดยกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณสมบัติ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ โดยคานึ งถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมนัน้ ๆ และไม่มลี กั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อให้มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนัน้ ๆ รวมทัง้ มีสทิ ธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ตามแนวทางหรือมติท่คี ณะกรรมการ หรือที่ ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้
อนุ มตั ไิ ว้ โดยกรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตัง้ สามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษทั ย่อย และ
บริษทั ร่วม ในเรื่องการบริหารจัดการทั ่วไปได้
แต่ในกรณีเป็ นเรื่องสาคัญจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เสียก่อน เช่น
รายการเกี่ยวโยง รายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ การกระทาที่ทาให้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ฯ ในบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วม หรือการเลิกกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญต่อการดาเนินตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) รวมทัง้ การถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) เพื่อเสริมสร้างความมั ่นใจให้กบั ผู้ถอื หุ้นและทุกฝา่ ยที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทั ฯ ในระยะยาว คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จึงเห็นควรให้มกี ารกาหนดมาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ เพื่อให้บริษทั ฯ มีการ
ดาเนินงานที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ในวาระเกีย่ วกับการทบทวนนโยบายของบริษทั ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะต้องรักษาความลับ/ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และบริษทั

ย่อย และต้องไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
2. บริษทั ฯ จะให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพื่อให้รบั ทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะในบริษทั ฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) และตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.
12/2552 เรื่อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและผู้สอบบัญชี และบทกาหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. บริษ ัท ฯ ก าหนดให้ก รรมการ และผู้บ ริห าร รายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ หลัก ทรัพ ย์ข องบริษ ัท ฯ ต่ อ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและ
ผูส้ อบบัญชี และจัดส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่ บริษทั ฯ ในวันเดียวกับที่ ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกาหนดห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มหี น้ าที่ท่เี กี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษทั ฯ ในช่วงเวลา 1
เดือน ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญอื่นๆ สูส่ าธารณชน
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5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ยจะต้องไม่ท าการซื้อ ขายโอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์ของ

บริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือ เข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกาหนดนี้ให้รวมถึง คู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด้วย ผูใ้ ดที่ฝา่ ฝื นระเบียบ
ข้อ บังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิด อย่างร้ายแรง
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจาปี และการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ให้แก่
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสาหรับรอบปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวนเงินรวม 2,300,000 บาท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ นางณฐพร พันธุ์อุดม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3430 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3445 หรือ นายพิสฐิ
ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4095 แห่งบริษทั บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจางวดสิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2559 และการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินสาหรับกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ของบริษทั
6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ้างบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามวิธที ่ตี กลงร่วมกัน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ 85,544 บาท
สาหรับค่าเดินทางในการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
7. การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
--ไม่ม—
ี
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รายงานประจาปี 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มีแนวคิดในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั ่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มสี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ สามารถ
สร้างความมั ่นคงและยั ่งยืนในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความเชื่อมั ่นให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการดาเนินงานโดย
มุง่ เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1.

การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม

๏ บริษทั ฯ กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในทุกกลุ่มโดยมีการแจ้งเงื่อนไขอย่างชัดเจน เป็ นธรรม และ
อยูภ่ ายใต้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
๏ บริษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลง
ทางการค้าอย่างเคร่งครัด
๏ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อบริษทั คูแ่ ข่งอย่างเป็ นธรรม ไม่ละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการ
โจมตี ให้รา้ ย หรือทาลายชื่อเสียงของบริษทั คูแ่ ข่ง
2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น

๏ บริษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความ
เสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบและเหมาะสม
๏ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นของบริษทั ฯ ครอบคุลมถึงการห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ดาเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รปั ชั ่นในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั ่นอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย
๏ คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบ เพื่อสามารถดาเนินการตรวจสอบได้ครอบคลุมในประเด็นความเสีย่ งสาคัญ
ได้อย่างเป็ นกลางและเป็ นอิสระ
3.

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

๏ บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิมนุ ษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบตั ติ ่อกัน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่มนี โยบายเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลต่างเชือ้ ชาติ สตรี เด็ก และผูพ้ กิ าร
๏ บริษทั ฯ มีการว่าจ้างผู้พกิ ารทางร่างกาย เพื่อปฏิบตั ิงานให้กบั บริษทั ฯ และปฏิบตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็ นการ
สร้างงานและสามารถรายได้ให้กบั กลุ่มผูพ้ กิ ารดังกล่าว
4.

การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
๏ ทรัพยากรบุ คคลถือ เป็ นฟนั เฟื องหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษทั ฯ ให้บ รรลุซ่ึง เป้ าหมาย นอกจากบริษ ัท ฯ
ดาเนินการขัน้ พื้นฐานในการทางาน เช่น สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มคี วาม
เป็ นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามก้าวหน้ าตามความเหมาะสมในทุกสายงานแล้ว บริษทั ฯ ใส่ใจต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้ม ีการประเมิน “สุขภาวะ” ของผู้ปฏิบตั ิงาน และในปี 2559 บริษทั ฯ ได้เริ่ม
ดาเนิ นการตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข หรือ องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเข้าร่วมโครงการกับ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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5.

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
๏ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษทั ฯ ในการก้าวไปสูก่ ารเป็ น “ผู้นาตัวจริ ง ความเย็นยุคใหม่”
ตามสโลแกนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นอกจากการมีมลู ค่ายอดขายสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยเช่นกัน
๏ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อการปฏิบตั งิ านอย่างมี
ระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์ในเรื่องความสม่าเสมอของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังมีการประกันคุณภาพสินค้าและบริการของบริษทั ฯ เพื่อให้ลูกค้ามั ่นใจได้วา่ จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่มคี ุณภาพ
จากบริษทั ฯ ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อลูกค้า
๏ กรณีท่ีลูกค้ามีคาถามเกี่ย วกับผลิตภัณ ฑ์หรือบริการของบริษทั ฯ สามารถติดต่อฝ่ายบริก ารลูกค้าได้ทางโทรศัพ ท์
หมายเลข 02-953-8800 และ 02-015-5920 และหากกรณีลูกค้า ต้องการร้องเรียน บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้
ร้อ งเรียน เรื่องผลิตภัณฑ์และการบริการของพนักงานได้โดยตรงที่หน่ วยงานลูกค้าสัม พันธ์ของบริษทั ฯ โทรศัพ ท์
หมายเลข 081-422-4454 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั เตรียมช่องทางร้องเรียนผ่านหน่ วยงานกลาง โดยลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนไปโดยตรงยังสานักเลขานุ การบริษทั ที่ comsec@masterkool.com อีกด้วย
๏ บริษทั ฯ มีนโยบายกาหนดราคาขายและส่วนลดสาหรับลู กค้าแต่ละกลุ่ม อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการ
ควบคุมราคาขายกับตัวแทนจาหน่ายในทุกช่องทางการจัดจาหน่ายให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม

6.

การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
๏ บริษ ัทฯ ตระหนักถึง ความส าคัญ ของการดูแ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้อม เพื่อ ไม่ก่อ ให้เกิด ป ญั หามลภาวะต่ า งๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละระบบนิ เ วศน์ บริ ษ ัท ฯ จึ ง ไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ ส่ ง ผลเสีย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

7.

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
๏ บริษทั ฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคม โดยมีการสนับสนุ นการจ้างงานในชุมชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝงั จิตสานึกพนักงานใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอตามโอกาส

8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่ มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
๏ บริษทั ฯ ทุ่มเททรัพยากรในกระบวนการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม และช่วยในการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นของบริษทั ฯ พิสูจน์ถงึ ความทุ่มเทในการวิจยั และ
พัฒ นาที่สามารถสร้างความเย็นโดยปราศจากสารเคมี และประหยัดพลังงานเมื่อ เทีย บกับเครื่อ งปรับอากาศ เป็ น
ทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้จริง จนได้รบั รางวัล “ผูพ้ ชิ ิตยอดเขานวัตกรรม” จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังรับให้คาปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจรอีกด้วย

การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโนบายและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี ล่าวถึงนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งได้ปฏิบตั ิ
มาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การปฏิบตั กิ บั คู่ค้าอย่างเป็ นธรรม การผลิตสินค้าและให้บริการที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานการจัดการ ISO
9001:2008 การกาหนดราคาขายสาหรับลูกค้าอย่างชัดเจน การประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็ นธรรม ไปจนถึงการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนผ่านการจ้างงานคนในชุมชน นอกจากการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องแล้ว บริษทั ฯ ยังมีการ
รายงานเกีย่ วกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่าเสมอ ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯ http://www.masterkool.com
การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
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กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR After Process)
บริษทั ฯ จัดท ากิจ กรรมเพื่อ ประโยชน์ ต่อ สัง คมและสิ่งแวดล้อ มอย่างสม่ าเสมอ สาหรับปี 2559 บริษ ัท ฯ ยังคงสานต่ อ
“โครงการ CSR-MASTERKOOL ร้อยความเย็น สูส่ งั คม” ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ให้เป็ นสาธารณประโยชน์
แก่หน่ วยงานต่างๆ ที่ประสบปญั หาอากาศร้อน และมีปญั หาเรื่องค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ โดยได้มกี ารมอบผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ ในโครงการดังกล่าวให้กบั หลายหน่ วยงาน โดยส่วนหนึ่งของปี 2559 มีดงั นี้

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตาบลแคมป์สน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนสวนปา่ อุปถัมภ์ ตาบลลาดกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผูพ้ กิ ารซ้าซ้อน) ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ
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การควบคุมภายใน-การบริหารความเสี่ยง
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ความสาคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดเี พื่อเป็ นการสนับสนุ นให้การดาเนินงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก
ด้า น เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งส าหรับ การเป็ น บริษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอยู่เสมอ โดยมีการกาหนดลาดับขัน้ ของอานาจการอนุ มตั ิ และความรับผิดชอบของ
ผู้บ ริหารและพนัก งานที่ม ีการตรวจสอบและถ่ วงดุล มีก ารก าหนดระเบีย บการปฏิบ ัติงานเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ักษร มีห น่ วยงาน
ตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ ซึ่งบริษทั ฯ ได้จา้ งบริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด (“บจ. แอค-พลัส”) ทาหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจากการนาไปใช้โดยมิชอบ รวมทัง้
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยมีระบบงานที่ชดั เจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามแบบประเมินของสานักงาน ก.ล.ต. ประกอบกับการซักถามข้อมูลเพิม่ เติม
จากฝา่ ยบริหาร และเจ้าหน้าที่ผูเ้ กี่ยวข้อง ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Management)
3) มาตรการควบคุม (Control Activities)
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มคี วามเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็ นอยู่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุม ภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้
สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่มอี านาจ รวมถึง
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพี ยงพอแล้ว ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็น
แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั
2. ข้อสังเกตของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ของบริ ษทั

ในปี 2559 ผูต้ รวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในและการปฏิบตั ติ ามระบบครอบคลุมทุกระบบ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย 1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย 2) ระบบการรับเงิน 3) ระบบการ
จ่ายเงิน 4) ระบบผลิต 5) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน 6) ระบบสินทรัพย์ถาวร 7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
และได้มกี ารประเมินความเสีย่ งไปในเวลาเดียวกัน
จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านข้างต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมีขอ้ สังเกตตามกระบวนการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
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1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของตลาดต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตของธุรกิจต่างประเทศมีอตั ราที่
สูงขึน้ ทัง้ กลุ่มพัดลมไอเย็น และกลุ่มพัดลมไอน้ า ซึ่งมีลกั ษณะความต้องการที่หลากหลายเนื่องจากความแตกต่าง
ในการออกแบบระบบติดตัง้ ของแต่ละงาน หรือคุณสมับติเฉพาะของผลิต ภัณฑ์ซ่งึ ต้องการฟงั ก์ช ั ่นที่นอกเหนือจาก
มาตรฐาน (Optional Functions) ซึ่งบางรายการของฟงั ก์ชนั ้ ไม่เป็ นที่นิยมในตลาดในประเทศ จึงไม่มรี ายการระบุ
ไว้ในใบกาหนดราคาขายมาตรฐาน (Standard Price List) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้ปรับปรุงใบกาหนดราคามาตรฐาน
ใหม่เพื่อให้ครอบคลุม ทุ กกลุ่ม สินค้าของบริษทั ฯ รวมถึงโครงสร้างส่วนลดสาหรับตลาดต่างประเทศ พร้อ มกับ
ปรับปรุงคูม่ อื ปฏิบตั งิ านให้สอดคล้อง
2) ระบบการรับเงิน
การให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์นัน้ ลูกค้าบางรายได้ชาระเงิน โดยการโอนค่าเช่าใช้ผลิตภัณฑ์เข้าบัญชีของ
บริษทั ฯ ด้วยยอดเงินที่ได้หกั ภาษีเงินได้ณ ที่จ่ายไว้ แต่คงค้างการนาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กบั
บริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นเครดิตภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝา่ ย
ขายของธุรกิจงานเช่าดาเนินการติดตาม และกาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝา่ ยขายสื่อสารกับลูกค้าเรื่องขัน้ ตอนการหักภาษี
เมื่อเปิ ดการขายในครัง้ ต่อๆไป ทัง้ นี้มลู ค่าคงค้างทัง้ สิน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินการอย่างมีนัยสาคัฯ โดยใน
ระหว่างปี 2559 รวมเป็ นมูลค่าคงค้างตามยอดทีร่ ายการทีถ่ ูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ทัง้ สิน้ 58,641.07 บาท
3) ระบบการจ่ายเงิน
เพื่อให้เกิดกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and
Balance) บริษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านในการควบคุมการขอใช้เงินงบประมาณการลงทุน และงบประมาณอื่น
ขึน้ พร้อมกับการปรับปรุงอานาจดาเนินการ (Authority Table) ให้สอดคล้อง และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน
4) ระบบผลิ ต
--ไม่ม-ี 5) ระบบการบริหารสิ นค้า และต้นทุน
--ไม่ม-ี 6) ระบบสิ นทรัพย์ถาวร
--ไม่ม-ี 7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีลกั ษณะเป็ นการขายตามฤดูกาล (Seasonal Business) ส่งผลให้มกี ารบริหารจัดการแบบ
ฤดูกาลในปจั จัยต่างๆ เช่น การกาหนดสินค้าคงคลังตามฤดูกาล (Seasonal Stock) เพื่อกาหนดปริมาณการสั ่งซื้อ
หรือนาเข้าสินค้าได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เป็ นต้น เช่นเดียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล โดเฉพาะอัตรากาลังที่เกี่ยวข้องกับการขาย บริษทั ฯ จึงมีการวางแผนอัตรากาลังตามการ
ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast) และกาหนดไว้ในแผนงบประมาณประจาปี แต่ทงั ้ นี้การบริหารจัดการแบบ
ธุรกิจตามฤดูกาล มีความจาเป็ นต้องเฝ้าติดตาม (Monitoring) อย่างใกล้ชดิ ดังนัน้ เมื่อเริม่ ข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาล (Off
Season/Low Season) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งจะมีการรับส่งข้อ มูลกันด้วยความฉับไว และปรับแผนให้ท นั ต่อ
สถานการณ์ภาวะแวดล้อม เช่น ความเร็วหรือช้าในการเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลอันเนื่องมาจากสภาพอากาศจะส่ง ผล
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ต่อจานวนสาขาและอัตรากาลังเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เตรียมแผนระยะยาวโดย
การพิจารณาจัดหาผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั บุคลากร และธุรกิจได้ตลอดทัง้ ปี
3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี

ทีป่ ระชุมทีส่ ามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ในการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2559 ผูต้ รวจสอบบัญชีได้พจิ ารณาสอบทาน
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สาคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าไม่มปี ระเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในจาก
การตรวจสอบสาหรับงวดบัญชีประจาปี 2559
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รายงานประจาปี 2559

รายการระหว่างกัน
1. ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีแนวคิดในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั ่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ สามารถ
สร้างความมั ่นคงและยั ่งยืนในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความเชื่อมั ่นให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการดาเนินงานโดย
มุง่ เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
บุคคล / นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
บริษทั ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด
(“บจก. ไซท์ เพรพฯ”)
บริษทั แอคดี จากัด (“บจก. แอคดี”)

นายนพชัย วีระมาน
นายฟงั เม็ง ฮอย
นางสาววารินทร์ วีระมาน
นางสาววีณา วีระมาน
นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ์

ลักษณะความสัมพันธ์
นายกฤษณ ไทยดารงค์ เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน บจก. ไซท์ เพรพฯ และเป็น
กรรมการของบริษทั ฯ
นายธนพัฒน์ ไทยดารงค์ และนายธรรมธัช ไทยดารงค์ เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ใน บจก. แอคดี โดยนายธนพัฒน์ ไทยดารงค์ และนายธรรมธัช ไทยดารงค์ เป็ นญาติ
สนิทของนายกฤษณ ไทยดารงค์ ซึง่ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ
นายนพชัย วีระมาน เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ญาติสนิทของนายนพชัย วีระมาน ซึ่งเป็ นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ญาติสนิทของนายนพชัย วีระมาน ซึ่งเป็ นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการบริษทั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
กรรมการบริษทั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานโลจิสติกส์

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีแนวคิดในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั ่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ สามารถ
สร้างความมั ่นคงและยั ่งยืนในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความเชื่อมั ่นให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการดาเนินงานโดย
มุง่ เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
1. บริษทั ไซท์ เพรพ
พาเรชัน่ แมเนจเมนท์
จากัด (“บจก.ไซท์ เพ
รพฯ”)
2. บริษทั แอคดี จากัด
(“บจก.แอคดี”)

ลักษณะรายการ
จาหน่ายสินค้า และบริการ
ติดตัง้ ระบบพัดลมไอเย็นให้
บจก.ไซท์ เพรพฯ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ ให้กบั บจก. แอคดี
ซึง่ เป็นตัวแทนจาหน่ายของ
บริษทั ฯ

มูลค่ารายการ ปี 2559
ความจาเป็น / รายละเอียด และ
(พันบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการขาย
32.60 บริษัทฯ ได้จาหน่ ายสิน ค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด)
- ติดตัง้ ระบบพัดลมไอเย็น ให้กบั บจก.
ลูกหนี้การค้า (สิน้ งวด)
- ไซท์ เพรพฯ โดยมีราคาและเงื่อนไข
การค้าไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น
รายได้จากการขาย
12,821.27 บริษทั ฯ ได้จาหน่ายสินค้าและให้บริการ
ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด) 3,972.56 กับ บจก. แอคดี ซึ่งเป็ น ลูกค้าในกลุ่ ม
ลูกหนี้การค้า (สิน้ งวด)
884.31 Dealer โดยมีราคาและเงือ่ นไขการค้า
เป็ น ไ ปต าม ห ลั ก เ กณ ฑ์ ท่ี บ ริ ษั ท ฯ
จาหน่ายให้กบั Dealer อื่นทีอ่ ยู่ในระดับ
เดียวกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินจานวน 3 แห่ง เป็ นวงเงินกูร้ วมทัง้ สิน้ ประมาณ 335.50
ล้านบาท โดยวงเงินกู้น้ีบางส่วนมีการค้าประกันโดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่เี กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บุคคล / นิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

1.
2.
3.
4.

นายนพชัย วีระมาน
นายฟงั เม็ง ฮอย
นส.วารินทร์ วีระมาน
นส.วีณา วีระมาน

5. นายนพชัย วีระมาน

6. นายฟงั เม็ง ฮอย
7. นส.สุนนั ทา ว่านวัฒน์
8. นส.พรพรรณ นิลประสิทธิ ์

9. นายนพชัย วีระมาน

ลักษณะรายการ

มูลค่าปี 2558
(ล้านบาท)

การร่วมค้าประกันวงเงินกู้
ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น

• วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
• วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินหนังสือค้าประกัน
การร่วมค้าประกันวงเงินกู้
ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น
• วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
• วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินหนังสือค้าประกัน
การร่วมค้าประกันวงเงินกู้
ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น
• วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
• วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินหนังสือค้าประกัน
การค้าประกันวงเงินกู้
ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น
• วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
• วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินหนังสือค้าประกัน

220.0
5.0
2.0

32.4
13.6
-

32.4
3.6
-

85.0
2.0
-

มูลค่าปี 2559
(ล้านบาท)

ความจาเป็ น / รายละเอียด และ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ ได้เจรจาขอปลดภาระค้าประกันส่วน
บุคคลกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง คือ
• ธนาคาร กสิก รไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ง
- ธนาคารดังกล่าวได้ดาเนินการปลดผูค้ ้าประกันเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
• ธนาคาร ยู โ อบี จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ธนาคารดังกล่าวได้ดาเนินการปลดผูค้ ้าประกันเมื่อ
เดือนธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
32.4
13.6
สาหรับสถาบันการเงินทีย่ งั มีภาระค้าประกัน
- ส่วนบุคคล และอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการดาเนินการ
ขอปลดภาระค้าประกันฯ
• ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
32.4
3.6
-

บริษัทฯ มีการเจรจาขอปลดภาระค้าประกัน
ส่ ว นบุ ค คลกั บ ธนาคา รไทย พาณิ ช ย์ จ ากั ด
250.0 (มหาชน) ซึ่งทางธนาคารได้ดาเนินการปลดผู้ค้ า
27.5 ประกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีวงเงินกับธนาคารดังกล่าว
5.0
โดยไม่มภี าระการค้าประกันรวม 282.50 ล้านบาท

3. มาตรการและชัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยกาหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นของการเข้าทารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้าน
ราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึน้ กับ บุคคลภายนอก ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะให้บุคคลที่มคี วามรูค้ วามชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สิน สานัก งานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญอิส ระ เป็ นต้น ที่เป็ นอิสระจากบริษทั ฯ และเป็ นบุค คลที่ไม่ม ีค วามขัดแย้งเป็ นผู้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร และ/หรือผู้ท่มี สี ่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุ มตั ิ
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีท่กี าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
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4. นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ จะมีการทารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยกับ บริษทั แอคดี จากัด ซึ่งเป็ นตัวแทนจาหน่ ายใน
ประเทศรายใหญ่ของบริษทั ฯ และมีญาติของกรรมการบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ดังกล่าว โดยที่การเข้าทารายการระหว่างกัน
จะเป็ นไปตามลักษณะการทาธุรกิจการค้าปกติท ั ่วไป และมีการกาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็ น
ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับการทารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ โดยการเข้าทารายการ
ระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ เป็ นไปเพื่อความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจและประโยชน์ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พจิ ารณาตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล
ของรายการทีเ่ กิดขึน้ ทุกไตรมาส
สาหรับการทารายการระหว่า งกันที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อ นไขการค้าปกติท่ีอ าจเกิดขึ้นในอนาคต บริษทั ฯ จะดาเนิ นการให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ความเห็นถึงความจาเป็ น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิด
ขึน้ กับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษทั ฯ
จะนาบุคคลที่มคี วามรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ สานักงานกฎหมาย
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ เป็ นต้น ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากบริษทั ฯ และเป็ นบุคคลที่ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาร่วมพิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ มีการกาหนด
มาตรการไม่ให้ผบู้ ริหาร กรรมการ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการทีต่ นเองมีส่วนได้เสียทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะเข้ามาควบคุมให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมกากับ
ตลาดทุน และ/หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
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ความรับผิ ดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ตลอดจนการกากับดูแล
งบการเงิน และรายงานทางการเงินที่ปรากฎตามรายงานประจาปี โดยให้มกี ารจัดทางบการเงินที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รบั รองทั ่วไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงให้มกี ารสอบทานการรายงาน
ทางการเงิน การตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ม ีประสิท ธิภาพ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญ ชีถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา และป้องกันการทุจริตหรือการดาเนินการใดทีผ่ ดิ ปกติ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่นี ่ าพอใจ และสร้างความมั ่นใจใน
ความน่ า เชื่อ ถือ ได้ข องงบบการเงินของบริษ ัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ง ผู้ต รวจสอบบัญ ชีร บั อนุ ญ าตของบริษทั ฯ ได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินและผลการดาเนินงานถูกต้องตามสมควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป

(รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์)
ประธานกรรมการ
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(นายนพชัย วีระมาน)
ประธานกรรมการบริหาร

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ตาราง 1: ภาพรวมผลการดาเนิ นงานสาหรับงวด 12 เดือนปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปี 2559
(12 เดือน)
853.25
28.26
8.08
889.59
562.67
7.84
210.48
1.6
87
0.18

รายการ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รายได้อ่นื *
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

ปี 2558
(12 เดือน)
560.72
30.3
3.46
594.48
363.12
11.12
204.06
7.77
8.03
0.021

หน่วย: ล้านบาท
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
%
292.53
52.17
(2.04)
(6.73)
4.62
133.53
295.11
49.64
199.55
54.95
(3.28)
(29.50)
6.42
3.15
(6.17)
(79.41)
78.97
983.44
0.159
757.14

* รายได้อ่นื : เช่น ดอกเบีย้ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล เป็ นต้น
ภาพรวมธุรกิ จ
ผลการดาเนินงานของปี 2559 มาสเตอร์คลู มีกาไรสุทธิสาหรับงวด 87 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 983.44% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สาเหตุหลักจากการเติบโตของยอดขายในทุกช่องทางและการควบคุมค่าใช้จา่ ยอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้สาหรับงวดรวม
889.59 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ทีม่ ยี อดขายรวม 594.48 ล้านบาท คิดเป็ น 49.64% ในขณะทีค่ ่าใช้จา่ ยใน
การขายและบริหารรวมทัง้ สิน้ 210.48 ล้านบาท เพิม่ จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารรวมทัง้ สิน้
204.06 ล้านบาท เพียง 3.15% ส่งผลให้ปี 2559 มีอตั รากาไรสุทธิเมื่อเทียบกับยอดขายเท่ากับ 9.78% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี
2558 ทีม่ อี ตั รากาไรสุทธิเมื่อเทียบกับยอดขาย 1.35%
ตาราง 2: ข้อมูลสรุปยอดขายของส่วนงานตามช่องทางไตรมาส 4 และ 12 เดือนของปี 2559
ส่วนงานตามช่องทาง

ไตรมาส 4/59

ช่องทางค้าปลีก
ช่องทางขายรายองค์กร
ช่องทางการส่งออก
อื่นๆ
รวมรายได้

18.27
37.33
59.06
3.47
118.13

Y-o-Y
เปลี่ยนแปลง (%)
(30.79)
(12.13)
68.59
234.96
12.56

ม.ค.-ธ.ค.2559
419.69
245.16
216.66
8.08
889.59

Y-o-Y
เปลี่ยนแปลง (%)
24.57
79.78
84.00
133.80
49.64

ข้อมูลสรุปของส่วนงานตามช่องทาง

๏ ช่องทางค้าปลีก (Retail)
ผลการดาเนินงานในช่วง 12 เดือนของปี 2559 มียอดขายปรับเพิม่ ขึน้ 24.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดย
เกิดจากยอดขายในสาขาของช่องทางห้างเติบโตขึน้ ( Same Store Sale Growth ) และมีการขยายตัวไปยังห้างเทสโก้ โลตัส
รวมทัง้ ในช่องทางตัวแทนจาหน่ายและช่องทางออนไลน์อตั ราการเติบโตเพิม่ สูงขึน้ จากการขยายฐานลูกค้า ( SINGER ) และรักษา
ฐานลูกค้าเดิมให้มศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ สาหรับปี 2559 บริษทั มีกลยุทธ์ทาการตลาดโดยทาโปรโมชั ่น ณ จุดขาย เพื่อผลักดันสินค้าไป
ยังผูบ้ ริโภคเพื่อสร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ตลาดเปิ ดกว้างขึน้ แต่หากวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในช่วง
6 เดือนหลังของปี 2559 ยอดขายปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2558 ซึง่ เกิดจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม
79

๏ ช่องทางการขายองค์กร (Corporate)
ผลการดาเนินงานช่วง 12 เดือนของปี 2559 มียอดขายปรับเพิม่ ขึน้ 79.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 บริษทั ฯ
มีการปรับแผนธุรกิจในช่องทางนี้อย่างชัดเจนทัง้ ช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการชาระเงิน โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็ น
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ที่ต้องการแก้ไขปญั หาอากาศร้อน ประหยัดพลังงานและ
รักษาสิง่ แวดล้อม สินค้าในช่องทางนี้หลักๆ ประกอบด้วย เครื่องโอโซน พัดลมอุตสาหกรรม และหลอดไฟ LED ปจั จุบนั มีการ
นาเสนอและได้รบั ผลตอบรับทีด่ โี ดยช่องทางนี้มโี อกาสเติบโตสร้างยอดขายเพิม่ ขึน้ ในอนาคต

๏ ช่องทางการขายส่งออก (Export)
สาหรับผลการดาเนินงานในช่วง 12 เดือนของปี 2559 มียอดขายปรับเพิม่ ขึน้ 84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558
ถือเป็ นช่องทางทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูงสุด โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นประเทศในแถบ AEC ซึ่งส่วนใหญ่มสี ภาพอากาศที่รอ้ นจัด
และระยะเวลายาวเหมือนกับประเทศไทยประกอบกับตัวแทนจาหน่ายทีม่ ศี กั ยภาพรวมทัง้ มีการขยายการส่งออกไปยัง กลุ่มประเทศ
อเมริกาเหนือ และประเทศอื่นๆ ที่เป็ นฐานลูกค้าเดิมรวมจานวนแล้วกว่า 40 ประเทศ
ฐานะทางการเงิน
ตาราง 3: ข้อมูลสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิ น (หน่ วย: ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดชระภายใน 1 ปี
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระ
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
หนี้สน้ิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน-สุทธิส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สิน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
- จัดสรรเป็นสารองทางกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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31.12.2559
47.44
55.57
127.35
8.26
183.62
22.54
50.03
8.95
49.99
5.02
7.70
1.58
568.05
1.54
153.27
0.10
1.87
10.48
6.55
0.03
3.07
1.89
178.80
120.00
183.03
3.06
3.74
79.42
389.25

งบการเงิ นรวม
31.12.2558
+/(-)
%
53.88 (6.44) (11.95%)
50.24
5.33
10.61%
84.17 43.18
51.30%
0.53
7.73 1458.49%
230.92 (47.30) (20.48%)
13.31
9.23
69.35%
48.24
1.79
3.71%
0.96
7.99 832.29%
54.58 (4.59)
(8.41%)
3.20
1.82
56.88%
5.44
2.26
41.54%
1.56
0.02
1.28%
547.03
21.02
3.84%
84.89 (83.35) (98.19%)
126.25 27.02
21.40%
0.43 (0.33) (76.74%)
0.98
0.89
90.82%
- 10.48
4.50
2.05
45.56%
0.24 (0.21) (87.50%)
1.90
1.17
61.58%
1.58
0.31
19.62%
220.77 (41.97) (19.01%)
120.00
183.03
3.06
3.74
16.43
326.26

62.99
62.99

383.38%
19.31%

๏ สิ นทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริษ ัท ฯมีสิน ทรัพ ย์ร วมทัง้ สิ้น 568.05 ล้านบาท เมื่อ เทียบกับ มูลค่า ทรัพ ย์สิน ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 ที่มมี ูลค่า 547.03 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าเพิม่ ขึ้น 21.02 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น 3.84% โดยมีรายละเอียดหลัก
ประกอบด้วย
- ลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ.วันสิน้ งวด 31 ธันวาคม 2558 สอดคล้องกับยอดขายของปี 2559 ที่มี
การปรับเพิม่ สูงขึน้
- ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี สูงขึ้นเมื่อ เทียบกับยอดคงเหลือ ณ.วันสิ้นงวด 31
ธันวาคม 2558 เนื่องจากในกลุ่มลูกค้าองค์กรทางบริษทั มีนโยบายในปี 2559 ให้สามารถขายสินค้าโดยให้ลูกค้าเลือก
ผ่อนชาระได้เพื่อเป็ นการผลักดันยอดขายและจูงใจในการสั ่งซือ้ สินค้า
- สินค้าคงเหลือ 183.62 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 32.32% ของสินทรัพย์รวม ลดลงเมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ.วันสิน้
งวด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมียอดสินค้าคงเหลือเท่ากับ 230.92 ล้านบาท ลดลง 47.30 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
20.48% ถึงแม้จะมีการเติบโตของยอดขาย เนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชดิ ต่อเนื่อง

๏ หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 178.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ม ี
ยอดเท่ากับ 220.77 ล้านบาท โดยมียอดหนี้สนิ ลดลง 41.97 ล้านบาท หรือลดลง 19.01% ซึง่ รายละเอียดหลักประกอบด้วย
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ รวมถึงเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มียอดลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบ
กับยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทัง้ นี้สบื เนื่องจากบริษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานมาชาระหนี้ได้
เร็วขึน้ เพื่อลดต้นทุนด้านดอกเบีย้ จ่าย
- หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ส่วนหลักๆ เป็ น
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินทีเ่ กิดจากการซือ้ ทรัพย์สนิ เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย

๏ ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษ ัท มีส่ว นของผู้ถือ หุ้น ทัง้ สิ้น 389.25 ล้า นบาท หรือ คิดเป็ น 45.93% ของสิน ทรัพ ย์ร วม
เพิม่ ขึ้นจาก 326.26 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 62.99 ล้านบาทที่เกิดขึ้นจากกาไรของผลการดาเนินงานในปี
2559
ตาราง 4: อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงิ นรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) (%)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)

ม.ค.-ธ.ค. 2559

ม.ค.-ธ.ค. 2558

+/(-)

2.56
1.50

2.00
0.93

0.56
0.57

35.87%
12.21%
9.78%

37.05%
2.72%
1.35%

(1.18)
9.49
8.43

22.35%
15.31%

2.46%
1.41%

19.89
13.90

0.46

0.68

(0.22)
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 0.56 และ 0.57 ตามลาดับเนื่องจากบริษทั ฯ มี
การชาระคืนหนี้สนิ ทัง้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน รวมทัง้ การบริหารจัดการสต็อกสินค้า ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีสภาพคล่องเพิม่ มากขึน้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไรและอัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนินงานของปี 2559 มีอตั รากาไรขัน้ ต้นปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเติบโตในช่องทางส่งออกซึ่งเป็ นช่องทางที่
มีอตั ราการเติบโตสูงสุดโดยช่องทางนี้มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นต่ ากว่าทุกช่องทางแต่กม็ คี ่าใช้จ่ายต่ ากว่าด้วยเช่นกัน นอกจากการเติบโต
ของยอดขายโดยรวมแล้วในส่วนค่าใช้จา่ ยมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อตั รากาไรจากการดาเนินงานและอัตรากาไรสุทธิปรับ
เพิม่ สูงขึ้นถึง 9.49% และ 8.43% ตามลาดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 สาหรับอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานมีการปรับเพิม่ สูงขึน้ เช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์และการบริหารกาไรมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีสภาพคล่องเพิม่ ขึน้
ส่งผลให้ความเสีย่ งจากการกู้ยมื เงินมาใช้ในการดาเนินกิจการต่ าลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สินค้าที่จาหน่ ายส่วนใหญ่ ของบริษทั นาเข้าจากต่างประเทศโดยตรงและจ่ายชาระด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นหลัก
บริษทั ฯให้ความสาคัญกับการประเมินความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและบริหารการใช้วงเงินซื้อ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward) อย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะแสวงหากาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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