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นับตัง้แต่วนัพฤหสับดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศกัราช 2559 
ประกาศส านักพระราชวงัเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร         
สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร สวรรคต  ยงัความโศกเศรา้อาดูร
ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่หล่า  

ดว้ยน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณเป็นลน้พน้อนัหาทีสุ่ด
มไิด้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ในเครอื ขอตัง้จติมัน่จะน้อมน าแนวทางตามพระบรมราโชวาททีเ่คย
พระราชทานไวแ้ก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ เป็นแนวทางใน
การด าเนินกจิการงานสบืไป และขอน้อมเกลา้น้อมกระหม่อมถวาย
พระพรชยัมงคล แด่สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกรู ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 

ดว้ยระยะเวลาเพยีงหนึ่งปีครึง่นบัจากการเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมือ่วนัที่ 23 กนัยายน 2558 จนถงึ
วนันี้ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มกีาร
พฒันาปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการ
สรา้งนวตักรรมดา้นสนิคา้และบรกิารทีม่มีาอย่างสม ่าเสมอดว้ยความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นของอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงานของบรษิทั
ในปี 2559 สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิ 
และความตัง้ใจจรงิในการสร้างคุณประโยชน์ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกส่วน แมว้่าบางขณะบางเวลา บรษิัทฯต้องด าเนินธุรกจิ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิและการเมอืง ทัง้ระดบั
โลก และระดบักลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน (ASEAN Economic 
Community: AEC)  ภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากกลุ่มลูกคา้องค์กร และการส่งสนิค้าออกไปจ าหน่ายยงั
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีนเป็นหลกั 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอแสดงความ
ขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในทุกดา้นทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนดว้ยด ีบรษิัทฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะ
ด าเนินธุรกจิตามแนวนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และจรยิธรรม
ทางธุรกจิเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืสบืต่อไป 

 

บรษิัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
นบัเป็นรายแรกทีส่รา้งธุรกจิจากนวตักรรมโดยต่อยอดจากหลกัการ
ท าความเยน็จากการระเหยตวัของน ้าจนออกมาเป็นสนิคา้หลกัเพื่อ
จ าหน่ายอย่างพดัลมไอน ้า และพฒันามาเป็นพดัลมไอเย็น หรือ 
Evaporative Air Cooler  ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบักนัในตลาด 
บริษัทฯ ใช้นวตักรรมผลกัดนัธุรกจิให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องจน
สามารถพลิกโฉมธุรกิจรายย่อย ก้ าวขึ้นมาเป็นธุรกิจระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งปจัจุบันมีผู้ตามทางการตลาด หรือ Market 
Followers อกีรายหลายทัง้รายใหญ่ระดบัผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
ลงไปจนถงึระดบัเทรดดิง้  

 ปี 2559 ทีผ่่านมา นอกจากกระแสการขยายตวัของธุรกจิ
ของบรษิทัฯ จะดงึผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายรายใหม่ๆ  เขา้สู่อุตสาหกรรม
นี้แลว้ ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงในประเทศ
โดยรอบ รวมถึงเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศไทย ท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัชะลอตวับา้ง แต่ในภาพรวมตลอดทัง้ปี บรษิทั 
ยงัคงมอีตัราการเตบิโตของรายไดถ้งึรอ้ยละ 49.64  

นอกจากนัน้แล้ว บรษิัทฯ ได้ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม และปิดประเดน็ความเสีย่งเกีย่วกบัความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของบรษิทัฯ ในปี 2559 มอีตัราก าไรสุทธเิมือ่เทยีบกบัยอดขายรอ้ย
ละ 9.78 ซึง่สงูกว่าช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่อีตัราก าไรสุทธิ
เมือ่เทยีบกบัยอดขายเพยีงรอ้ยละ 1.35  

ส าหรับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ผมเชื่อมัน่ว่าจะ
ผลกัดนัใหธุ้รกจิเตบิโตต่อไป เนื่องจากโอกาสในตลาดยงัเปิดกวา้ง
อีกมาก แต่ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ เ ป็นฤดูกาล (Seasonal 
Business)  ที่ความต้องการของตลาดผันแปรไปตามสภาพ
ภูมอิากาศ บริษัทฯ จะน ามาเป็นโจทย์ในการบริหารจดัการและ
ด าเนินงานต่อไป  

ในนามตวัแทนของคณะผูบ้รหิารและพนักงานมาสเตอร์คูล 
ทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ตัวแทน
จ าหน่าย คู่คา้ และผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุนตลอดมา 

 

 

สารจากประธานกรรมการ 

 

สารจากประธานกรรมการบริหาร 
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อีกมาก แต่ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ เ ป็นฤดูกาล (Seasonal 
Business)  ที่ความต้องการของตลาดผันแปรไปตามสภาพ
ภูมอิากาศ บริษัทฯ จะน ามาเป็นโจทย์ในการบริหารจดัการและ
ด าเนินงานต่อไป  

ในนามตวัแทนของคณะผูบ้รหิารและพนักงานมาสเตอร์คูล 
ทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ตัวแทน
จ าหน่าย คู่คา้ และผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุนตลอดมา 

 

รศ.ดร.ประกจ ตงตสานนท์ป ิ ั ิ ์  

สารจากประธานกรรมการ 

วนัพฤหสับดทีี่ 13 ตุลาคม พุทธศกัราช 
ประกาศส านักพระราชวงัเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร สวรรคต  ยงัความ
ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่หล่า 

ดว้ยน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณเป็นลน้พน้อนัหาทีสุ่ด
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของข้าพระพุทธเจ้

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ขอตัง้จติมัน่จะน้อมน าแนวทางตามพระบรมราโชวาททีเ่คย

บรษิัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
นบัเป็นรายแรกทีส่รา้งธุรกจิจากนวตักรรมโดยต่อยอดจากหลกัการ

ามเยน็จากการระเหยตวัของน ้าจนออกมาเป็นสนิคา้หลกัเพื่อ
จ าหน่ายอย่างพดัลมไอน ้า และพฒันามาเป็นพดัลมไอเย็น หรือ
Evaporative Air Cooler  ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบักนัในตลาด 
บริษัทฯ ใช้นวตักรรมผลกัดนัธุรกจิให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องจน
สามารถพลิกโฉมธุรกิจรายย่อย ก้ าวขึ้นมาเป็นธุรกิจระดับ

ซงปจัจุบันมีผู้ตามทางการตลาด
อกีรายหลายทัง้รายใหญ่ระดบัผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรม 

 

สารจากประธานกรรมการบริหาร 



2 รายงานประจ าปี 2559  
 

     

 รศ.ดร.ประกิจ ตงัติสานนท ์   นายนพชยั วีระมาน 
 
 
 
 
 
 

 

นับตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี่ 13 ตุลาคม พุทธศกัราช 2559 
ประกาศส านักพระราชวงัเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร         
สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร สวรรคต  ยงัความโศกเศรา้อาดูร
ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่หล่า  

ดว้ยน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณเป็นลน้พน้อนัหาทีสุ่ด
มไิด้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ในเครอื ขอตัง้จติมัน่จะน้อมน าแนวทางตามพระบรมราโชวาททีเ่คย
พระราชทานไวแ้ก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ เป็นแนวทางใน
การด าเนินกจิการงานสบืไป และขอน้อมเกลา้น้อมกระหม่อมถวาย
พระพรชยัมงคล แด่สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกรู ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 

ดว้ยระยะเวลาเพยีงหนึ่งปีครึง่นบัจากการเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมือ่วนัที่ 23 กนัยายน 2558 จนถงึ
วนันี้ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มกีาร
พฒันาปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการ
สรา้งนวตักรรมดา้นสนิคา้และบรกิารทีม่มีาอย่างสม ่าเสมอดว้ยความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นของอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงานของบรษิทั
ในปี 2559 สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิ 
และความตัง้ใจจรงิในการสร้างคุณประโยชน์ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกส่วน แมว้่าบางขณะบางเวลา บรษิัทฯต้องด าเนินธุรกจิ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิและการเมอืง ทัง้ระดบั
โลก และระดบักลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน (ASEAN Economic 
Community: AEC)  ภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากกลุ่มลูกคา้องค์กร และการส่งสนิค้าออกไปจ าหน่ายยงั
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีนเป็นหลกั 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอแสดงความ
ขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในทุกดา้นทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนดว้ยด ีบรษิัทฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะ
ด าเนินธุรกจิตามแนวนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และจรยิธรรม
ทางธุรกจิเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืสบืต่อไป 

 

บรษิัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
นบัเป็นรายแรกทีส่รา้งธุรกจิจากนวตักรรมโดยต่อยอดจากหลกัการ
ท าความเยน็จากการระเหยตวัของน ้าจนออกมาเป็นสนิคา้หลกัเพื่อ
จ าหน่ายอย่างพดัลมไอน ้า และพฒันามาเป็นพดัลมไอเย็น หรือ 
Evaporative Air Cooler  ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบักนัในตลาด 
บริษัทฯ ใช้นวตักรรมผลกัดนัธุรกจิให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องจน
สามารถพลิกโฉมธุรกิจรายย่อย ก้ าวขึ้นมาเป็นธุรกิจระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งปจัจุบันมีผู้ตามทางการตลาด หรือ Market 
Followers อกีรายหลายทัง้รายใหญ่ระดบัผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
ลงไปจนถงึระดบัเทรดดิง้  

 ปี 2559 ทีผ่่านมา นอกจากกระแสการขยายตวัของธุรกจิ
ของบรษิทัฯ จะดงึผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายรายใหม่ๆ  เขา้สู่อุตสาหกรรม
นี้แลว้ ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงในประเทศ
โดยรอบ รวมถึงเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศไทย ท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัชะลอตวับา้ง แต่ในภาพรวมตลอดทัง้ปี บรษิทั 
ยงัคงมอีตัราการเตบิโตของรายไดถ้งึรอ้ยละ 49.64  

นอกจากนัน้แล้ว บรษิัทฯ ได้ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม และปิดประเดน็ความเสีย่งเกีย่วกบัความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของบรษิทัฯ ในปี 2559 มอีตัราก าไรสุทธเิมือ่เทยีบกบัยอดขายรอ้ย
ละ 9.78 ซึง่สงูกว่าช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่อีตัราก าไรสุทธิ
เมือ่เทยีบกบัยอดขายเพยีงรอ้ยละ 1.35  

ส าหรับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ผมเชื่อมัน่ว่าจะ
ผลกัดนัใหธุ้รกจิเตบิโตต่อไป เนื่องจากโอกาสในตลาดยงัเปิดกวา้ง
อีกมาก แต่ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ เ ป็นฤดูกาล (Seasonal 
Business)  ที่ความต้องการของตลาดผันแปรไปตามสภาพ
ภูมอิากาศ บริษัทฯ จะน ามาเป็นโจทย์ในการบริหารจดัการและ
ด าเนินงานต่อไป  

ในนามตวัแทนของคณะผูบ้รหิารและพนักงานมาสเตอร์คูล 
ทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ตัวแทน
จ าหน่าย คู่คา้ และผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุนตลอดมา 
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นายสรรพชัญ โสภณ 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์
เนชัน่ แนล  จ ากัด  (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคุณสมบตัิ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา 
รวมจ านวน 3 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี้ 
1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ ซึ่งการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบนั ้นได้มีการทบทวน และหารือใน
สาระส าคัญของการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัขอีย่างสม ่าเสมอ สรุปการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าไตรมาส และประจ าปี โดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้ร่วมประชุม ซึ่ง
หากมรีายการใดที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศยัรายละเอียด
การด าเนินการเพื่อประกอบการพจิารณา คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชญิผู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งมาชี้แจง ก่อนการลงความเหน็และการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ส าหรบัรายงานทางการเงนิปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทั ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่ร ับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

2. การสอบทานรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
รายงานและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงหรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามคีวามเพยีงพอ
และเป็นไปตามเงือ่นไขหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

3. การสอบทานการบริหารและการจัดการความเส่ียง : 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและแผนงานด้าน
ความเสีย่ง ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการดา้นความเสีย่ง โดย
การประชุมร่วมกบัคณะจดัการความเสี่ยง พร้อมให้แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงทีด่ยี ิง่ขึน้ 

4. การสอบทานการปฏิบติังานตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี: 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัและสอบทานการปฏบิตัิงานให้
เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ข้อก าหนดเกี่ยวกบั
จรยิธรรมทางธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานทีก่ าหนดไว ้และ
ก าหนดใหม้กีารทบทวนการปฏบิตังิานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน 

5. การสอบทานระบบควบคมุภายในและการก ากบัดแูลงาน
ตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบไดว้่าจา้งบรษิทั แอค-
พลัส  คอ นซัล แตนท์  จ า กัด  ผู้ ต ร ว จ สอบภาย ในซึ่ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อความเป็น
อสิระในการท างานตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดใหม้กีารตดิตามผล
การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผลการ
ตรวจสอบภายในปี 2559 ดังกล่าว ไม่พบข้อบกพร่องด้านการ
ควบคุมภายในอย่างมนียัส าคญั 

6. การพิจารณาผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี: 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั 
เอส พี ออดิท จ ากัด จากความรู้ ความสามารถ คุณสมบตัิและ
ประสบการณ์การปฏิบตัิงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบญัชีให้กับ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาแลว้หลาย
ราย อีกทัง้มอีัตราค่าสอบบญัชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกบัขนาด
ธุรกจิของบรษิทัฯ จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
น าเสนอการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชต่ีอที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

บทสรปุรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าที่และรบัผดิชอบตามที่
ได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมคีวามเป็นอสิระ
ทีเ่พยีงพอ เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ มคีวามถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีที่
รบัรองทัว่ไป  ตลอดจนบรษิัทมกีารบรหิารจดัการด้านความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมี
การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตามกฎหมาย ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีและตามขอ้ก าหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ 

 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นายสรรพชัญ โสภณ 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์
เนชัน่ แนล  จ ากัด  (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคุณสมบตัิ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา 
รวมจ านวน 3 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี้ 
1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ ซึ่งการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบนั ้นได้มีการทบทวน และหารือใน
สาระส าคัญของการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัขอีย่างสม ่าเสมอ สรุปการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าไตรมาส และประจ าปี โดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้ร่วมประชุม ซึ่ง
หากมรีายการใดที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศยัรายละเอียด
การด าเนินการเพื่อประกอบการพจิารณา คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชญิผู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งมาชี้แจง ก่อนการลงความเหน็และการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ส าหรบัรายงานทางการเงนิปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทั ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่ร ับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

2. การสอบทานรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
รายงานและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงหรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามคีวามเพยีงพอ
และเป็นไปตามเงือ่นไขหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

3. การสอบทานการบริหารและการจัดการความเส่ียง : 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและแผนงานด้าน
ความเสีย่ง ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการดา้นความเสีย่ง โดย
การประชุมร่วมกบัคณะจดัการความเสี่ยง พร้อมให้แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงทีด่ยี ิง่ขึน้ 

4. การสอบทานการปฏิบติังานตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี: 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัและสอบทานการปฏบิตัิงานให้
เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  ข้อก าหนดเกี่ยวกบั
จรยิธรรมทางธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานทีก่ าหนดไว ้และ
ก าหนดใหม้กีารทบทวนการปฏบิตังิานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน 

5. การสอบทานระบบควบคมุภายในและการก ากบัดแูลงาน
ตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบไดว้่าจา้งบรษิทั แอค-
พลัส  คอ นซัล แตนท์  จ า กัด  ผู้ ต ร ว จ สอบภาย ในซึ่ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อความเป็น
อสิระในการท างานตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดใหม้กีารตดิตามผล
การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผลการ
ตรวจสอบภายในปี 2559 ดังกล่าว ไม่พบข้อบกพร่องด้านการ
ควบคุมภายในอย่างมนียัส าคญั 

6. การพิจารณาผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี: 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั 
เอส พี ออดิท จ ากัด จากความรู้ ความสามารถ คุณสมบตัิและ
ประสบการณ์การปฏิบตัิงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบญัชีให้กับ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาแลว้หลาย
ราย อีกทัง้มอีัตราค่าสอบบญัชีอยู่ในเกณฑ์ที่ เหมาะสมกบัขนาด
ธุรกจิของบรษิทัฯ จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
น าเสนอการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชต่ีอที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

บทสรปุรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าที่และรบัผดิชอบตามที่
ได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมคีวามเป็นอสิระ
ทีเ่พยีงพอ เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของ
บริษัทฯ มคีวามถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีที่
รบัรองทัว่ไป  ตลอดจนบรษิัทมกีารบรหิารจดัการด้านความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมี
การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตามกฎหมาย ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีและตามขอ้ก าหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2 รายงานประจ าปี 2559  
 

     

 รศ.ดร.ประกิจ ตงัติสานนท ์   นายนพชยั วีระมาน 
 
 
 
 
 
 

 

นับตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี่ 13 ตุลาคม พุทธศกัราช 2559 
ประกาศส านักพระราชวงัเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร         
สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร สวรรคต  ยงัความโศกเศรา้อาดูร
ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเ่หล่า  

ดว้ยน้อมส านึกในพระมหากรุณาธคิุณเป็นลน้พน้อนัหาทีสุ่ด
มไิด้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั
ในเครอื ขอตัง้จติมัน่จะน้อมน าแนวทางตามพระบรมราโชวาททีเ่คย
พระราชทานไวแ้ก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ เป็นแนวทางใน
การด าเนินกจิการงานสบืไป และขอน้อมเกลา้น้อมกระหม่อมถวาย
พระพรชยัมงคล แด่สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกรู ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 

ดว้ยระยะเวลาเพยีงหนึ่งปีครึง่นบัจากการเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมือ่วนัที่ 23 กนัยายน 2558 จนถงึ
วนันี้ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) มกีาร
พฒันาปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการ
สรา้งนวตักรรมดา้นสนิคา้และบรกิารทีม่มีาอย่างสม ่าเสมอดว้ยความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้นของอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงานของบรษิทั
ในปี 2559 สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิ 
และความตัง้ใจจรงิในการสร้างคุณประโยชน์ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกส่วน แมว้่าบางขณะบางเวลา บรษิัทฯต้องด าเนินธุรกจิ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิและการเมอืง ทัง้ระดบั
โลก และระดบักลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีน (ASEAN Economic 
Community: AEC)  ภาพรวมของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากกลุ่มลูกคา้องค์กร และการส่งสนิค้าออกไปจ าหน่ายยงั
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเชยีนเป็นหลกั 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอแสดงความ
ขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในทุกดา้นทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนดว้ยด ีบรษิัทฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะ
ด าเนินธุรกจิตามแนวนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และจรยิธรรม
ทางธุรกจิเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืสบืต่อไป 

 

บรษิัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
นบัเป็นรายแรกทีส่รา้งธุรกจิจากนวตักรรมโดยต่อยอดจากหลกัการ
ท าความเยน็จากการระเหยตวัของน ้าจนออกมาเป็นสนิคา้หลกัเพื่อ
จ าหน่ายอย่างพดัลมไอน ้า และพฒันามาเป็นพดัลมไอเย็น หรือ 
Evaporative Air Cooler  ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบักนัในตลาด 
บริษัทฯ ใช้นวตักรรมผลกัดนัธุรกจิให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องจน
สามารถพลิกโฉมธุรกิจรายย่อย ก้ าวขึ้นมาเป็นธุรกิจระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งปจัจุบันมีผู้ตามทางการตลาด หรือ Market 
Followers อกีรายหลายทัง้รายใหญ่ระดบัผูผ้ลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
ลงไปจนถงึระดบัเทรดดิง้  

 ปี 2559 ทีผ่่านมา นอกจากกระแสการขยายตวัของธุรกจิ
ของบรษิทัฯ จะดงึผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายรายใหม่ๆ  เขา้สู่อุตสาหกรรม
นี้แลว้ ยงัมกีารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงในประเทศ
โดยรอบ รวมถึงเศรษฐกจิภาพรวมของประเทศไทย ท าให้ผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัชะลอตวับา้ง แต่ในภาพรวมตลอดทัง้ปี บรษิทั 
ยงัคงมอีตัราการเตบิโตของรายไดถ้งึรอ้ยละ 49.64  

นอกจากนัน้แล้ว บรษิัทฯ ได้ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามสดัส่วนทีเ่หมาะสม และปิดประเดน็ความเสีย่งเกีย่วกบัความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของบรษิทัฯ ในปี 2559 มอีตัราก าไรสุทธเิมือ่เทยีบกบัยอดขายรอ้ย
ละ 9.78 ซึง่สงูกว่าช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่อีตัราก าไรสุทธิ
เมือ่เทยีบกบัยอดขายเพยีงรอ้ยละ 1.35  

ส าหรับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ผมเชื่อมัน่ว่าจะ
ผลกัดนัใหธุ้รกจิเตบิโตต่อไป เนื่องจากโอกาสในตลาดยงัเปิดกวา้ง
อีกมาก แต่ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ เ ป็นฤดูกาล (Seasonal 
Business)  ที่ความต้องการของตลาดผันแปรไปตามสภาพ
ภูมอิากาศ บริษัทฯ จะน ามาเป็นโจทย์ในการบริหารจดัการและ
ด าเนินงานต่อไป  

ในนามตวัแทนของคณะผูบ้รหิารและพนักงานมาสเตอร์คูล 
ทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ตัวแทน
จ าหน่าย คู่คา้ และผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุนตลอดมา 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์
เนชัน่ แนล  จ ากัด  (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคุณสมบตัิ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา 
รวมจ านวน 3 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี้ 
1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย และเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ ซึ่งการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบนั ้นได้มีการทบทวน และหารือใน
สาระส าคัญของการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัขอีย่างสม ่าเสมอ สรุปการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าไตรมาส และประจ าปี โดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้ร่วมประชุม ซึ่ง
หากมรีายการใดที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศยัรายละเอียด
การด าเนินการเพื่อประกอบการพจิารณา คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชญิผู้บรหิารที่เกี่ยวขอ้งมาชี้แจง ก่อนการลงความเหน็และการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ส าหรบัรายงานทางการเงนิปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทั ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่ร ับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

2. การสอบทานรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์: คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
รายงานและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงหรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามคีวามเพยีงพอ
และเป็นไปตามเงือ่นไขหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

3. การสอบทานการบริหารและการจัดการความเส่ียง : 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและแผนงานด้าน
ความเสีย่ง ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการดา้นความเสีย่ง โดย
การประชุมร่วมกบัคณะจดัการความเสี่ยง พร้อมให้แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงทีด่ยี ิง่ขึน้ 
4. การสอบทานการปฏิบติังานตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี: 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัและสอบทานการปฏบิตัิงานให้
เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  ข้อก าหนดเกี่ยวกบั
จรยิธรรมทางธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานทีก่ าหนดไว ้และ
ก าหนดใหม้กีารทบทวนการปฏบิตังิานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่สรา้งความมัน่ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วน 
5. การสอบทานระบบควบคมุภายในและการก ากบัดแูลงาน
ตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบไดว้่าจา้งบรษิทั แอค-
พลัส  คอ นซัล แตนท์  จ า กัด  ผู้ ต ร ว จ สอบภาย ในซึ่ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อความเป็น
อสิระในการท างานตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดใหม้กีารตดิตามผล
การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผลการ
ตรวจสอบภายในปี 2559 ดังกล่าว ไม่พบข้อบกพร่องด้านการ
ควบคุมภายในอย่างมนียัส าคญั 
6. การพิจารณาผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี: 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั 
เอส พี ออดิท จ ากัด จากความรู้ ความสามารถ คุณสมบตัิและ
ประสบการณ์การปฏิบตัิงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบญัชีให้กับ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาแลว้หลาย
ราย อีกทัง้มอีัตราค่าสอบบญัชีอยู่ในเกณฑ์ที่ เหมาะสมกบัขนาด
ธุรกจิของบรษิทัฯ จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา
น าเสนอการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชต่ีอที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 
บทสรปุรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าที่และรบัผดิชอบตามที่
ได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมคีวามเป็นอสิระ
ทีเ่พยีงพอ เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั  
 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของ
บริษัทฯ มคีวามถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีที่
รบัรองทัว่ไป  ตลอดจนบรษิัทมกีารบรหิารจดัการด้านความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมี
การปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตามกฎหมาย ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีและตามขอ้ก าหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์
เนชัน่ แนล  จ ากัด  (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิคุณสมบตัิ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา

ท่าน ตามรายนามต่อไปนี้
นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ กรรมการตรวจสอบ
นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้

นายสรรพชัญ โสภณ
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน   

ปี 2559 ที่ผ่ านมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดป้ระชุมรวมจ านวน 2 ครัง้ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อพจิารณาในเรื่องส าคญั
ต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงานดงักล่าวตามขอบเขต
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดงันี้ 

1. การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการบริษัท: คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยพจิารณา
คุณวุฒ ิประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกจิ เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นในกรณีการสรรหาในต าแหน่งกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิซึง่กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมพจิารณาและงดออก
เสยีงในเรือ่งดงักล่าว 

ส าหรบัการน าเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในปี 
2560 นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดม้อบหมาย
เลขานุการบรษิัทประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทเพื่อบอก
กล่าวและเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยมรีะยะเวลาในการเสนอระหว่าง
วนัที ่ 3 พฤศจกิายน 2559 ถงึ 15 มกราคม 2560 ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดว้ย 

2. การกลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาแนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย
เพิม่ขึน้เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่พิม่มากขึน้ และ
ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และภาวะตลาด โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

3. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน: 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนฯ ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและฝา่ยทรพัยากรบุคคล ให้
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถและมผีลการปฏบิตังิานด ี

4. การปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร: คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรร่วมกับ
ผูบ้รหิารระดบัสงู และฝา่ยทรพัยากรบุคคล เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการบริหารจดัการที่ดียิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิเผลที่ดีต่อธุรกิจ
ภาพรวม โดยการจดักลุ่มบริหารใหม่ในส่วนการก ากับดูแลงาน
ลกูคา้รายองคก์ร   

5. การจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัของบริษทัและ
บริษทัย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณา
ก าหนดแนวทางการปฏบติ ิเกณฑใ์นการพจิารณา/การประเมนิ และ
แผนการด าเนินงานหลัก ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่าย
ทรพัยากรบุคคลเพือ่ตระเตรยีมความพรอ้มขององคก์รล่วงหน้า และ
ใหม้ ัน่ใจไดว้่าการด าเนินธุรกจิจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

6. การก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร : 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณากลัน่กรอง
แผนการพฒันาบุคลากรร่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล นอกจากการ
พฒันาด้านความรู้และทกัษะที่มสีม ่าเสมอแล้ว บรษิัทฯได้ปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายใหม่ ได้แก่ กฎกระทรวงแรงงาน ซึ่ง
ก าหนดมาตรฐานในการบรกิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบั
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ 29 มนีาคม 2559 ทีผ่่านมา 

 นอกจากนัน้ ยงัมุ่งเน้นการวางฐานการพฒันาบุคลากรด้านสุข
ภาวะเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป 

บทสรุปรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัิหน้าที่
ตามที่ได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความ
รบัผิดชอบอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยเป็นส าคญั 

 นอกจากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านเขา้รบัการอบรมหรอืร่วมกจิกรรมเพื่อ
เพิม่พูนความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง และได้จดัให้มกีารประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้แบบรายคณะ
และรายบุคคล โดยมกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ
เป็นประจ าทุกปี เพือ่การปรบัปรุงการด าเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

4 รายงานประจ าปี 2559  
 

   

นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน   

ปี 2559 ที่ผ่ านมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดป้ระชุมรวมจ านวน 2 ครัง้ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อพจิารณาในเรื่องส าคญั
ต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงานดงักล่าวตามขอบเขต
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดงันี้ 

1. การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการบริษัท: คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยพจิารณา
คุณวุฒ ิประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกจิ เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นในกรณีการสรรหาในต าแหน่งกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิซึง่กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมพจิารณาและงดออก
เสยีงในเรือ่งดงักล่าว 

ส าหรบัการน าเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในปี 
2560 นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดม้อบหมาย
เลขานุการบรษิัทประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทเพื่อบอก
กล่าวและเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยมรีะยะเวลาในการเสนอระหว่าง
วนัที ่ 3 พฤศจกิายน 2559 ถงึ 15 มกราคม 2560 ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดว้ย 

2. การกลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาแนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย
เพิม่ขึน้เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่พิม่มากขึน้ และ
ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และภาวะตลาด โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

3. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน: 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนฯ ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและฝา่ยทรพัยากรบุคคล ให้
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถและมผีลการปฏบิตังิานด ี
4. การปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร: คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรร่วมกับ
ผูบ้รหิารระดบัสงู และฝา่ยทรพัยากรบุคคล เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการบริหารจดัการที่ดียิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิเผลที่ดีต่อธุรกิจ
ภาพรวม โดยการจัดกลุ่มบริหารใหม่ในส่วนการก ากบัดูแลงาน
ลกูคา้รายองคก์ร   
5. การจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัของบริษทัและ
บริษทัย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณา
ก าหนดแนวทางการปฏบติ ิเกณฑใ์นการพจิารณา/การประเมนิ และ
แผนการด าเนินงานหลัก ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงแล ะฝ่าย
ทรพัยากรบุคคลเพือ่ตระเตรยีมความพรอ้มขององคก์รล่วงหน้า และ
ใหม้ ัน่ใจไดว้่าการด าเนินธุรกจิจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
6. การก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร : 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณากลัน่กรอง
แผนการพฒันาบุคลากรร่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล นอกจากการ
พฒันาด้านความรู้และทกัษะที่มสีม ่าเสมอแล้ว บรษิัทฯได้ปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายใหม่ ได้แก่ กฎกระทรวงแรงงาน ซึ่ง
ก าหนดมาตรฐานในการบรกิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบั
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ 29 มนีาคม 2559 ทีผ่่านมา 

 นอกจากนัน้ ยงัมุ่งเน้นการวางฐานการพฒันาบุคลากรด้านสุข
ภาวะเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป 

บทสรุปรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัิหน้าที่
ตามที่ได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความ
รบัผิดชอบอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยเป็นส าคญั 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านเขา้รบัการอบรมหรอืร่วมกจิกรรมเพื่อ
เพิม่พูนความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง และได้จดัให้มกีารประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้แบบรายคณะ
และรายบุคคล โดยมกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ
เป็นประจ าทุกปี เพือ่การปรบัปรุงการด าเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ที่ผ่ านมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดป้ระชุมรวมจ านวน 2 ครัง้ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อพจิารณาในเรื่องส าคญั
ต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงานดงักล่าวตามขอบเขต
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดงันี้

 

นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา 3. การก าหนดโ
 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



4 รายงานประจ าปี 2559  
 

   

นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน   

ปี 2559 ที่ผ่ านมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดป้ระชุมรวมจ านวน 2 ครัง้ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อพจิารณาในเรื่องส าคญั
ต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงานดงักล่าวตามขอบเขต
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดงันี้ 

1. การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการบริษัท: คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยพจิารณา
คุณวุฒ ิประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกจิ เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นในกรณีการสรรหาในต าแหน่งกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิซึง่กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมพจิารณาและงดออก
เสยีงในเรือ่งดงักล่าว 

ส าหรบัการน าเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในปี 
2560 นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดม้อบหมาย
เลขานุการบรษิัทประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทเพื่อบอก
กล่าวและเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร ับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยมรีะยะเวลาในการเสนอระหว่าง
วนัที ่ 3 พฤศจกิายน 2559 ถงึ 15 มกราคม 2560 ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดว้ย 

2. การกลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาแนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย
เพิม่ขึน้เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่พิม่มากขึน้ และ
ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และภาวะตลาด โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

3. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน: 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนฯ ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและฝา่ยทรพัยากรบุคคล ให้
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถและมผีลการปฏบิตังิานด ี

4. การปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร: คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรร่วมกับ
ผูบ้รหิารระดบัสงู และฝา่ยทรพัยากรบุคคล เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการบริหารจดัการที่ดียิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิเผลที่ดีต่อธุรกิจ
ภาพรวม โดยการจดักลุ่มบริหารใหม่ในส่วนการก ากับดูแลงาน
ลกูคา้รายองคก์ร   

5. การจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัของบริษทัและ
บริษทัย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณา
ก าหนดแนวทางการปฏบติ ิเกณฑใ์นการพจิารณา/การประเมนิ และ
แผนการด าเนินงานหลัก ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่าย
ทรพัยากรบุคคลเพือ่ตระเตรยีมความพรอ้มขององคก์รล่วงหน้า และ
ใหม้ ัน่ใจไดว้่าการด าเนินธุรกจิจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

6. การก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร : 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณากลัน่กรอง
แผนการพฒันาบุคลากรร่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล นอกจากการ
พฒันาด้านความรู้และทกัษะที่มสีม ่าเสมอแล้ว บรษิัทฯได้ปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายใหม่ ได้แก่ กฎกระทรวงแรงงาน ซึ่ง
ก าหนดมาตรฐานในการบรกิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบั
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ 29 มนีาคม 2559 ทีผ่่านมา 

 นอกจากนัน้ ยงัมุ่งเน้นการวางฐานการพฒันาบุคลากรด้านสุข
ภาวะเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป 

บทสรุปรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัิหน้าที่
ตามที่ได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความ
รบัผิดชอบอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยเป็นส าคญั 

 นอกจากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านเขา้รบัการอบรมหรอืร่วมกจิกรรมเพื่อ
เพิม่พูนความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง และได้จดัให้มกีารประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้แบบรายคณะ
และรายบุคคล โดยมกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ
เป็นประจ าทุกปี เพือ่การปรบัปรุงการด าเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รางวลัองคก์รนวตักรรมยอดเยีย่ม 
ประจ าปี 2559 

ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ 

ตราสญัลกัษณ์คณุภาพ  
ตัง้แต่ปี 2557 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ  
กระทรวงพาณิชย ์ 

รางวลัผูพ้ชิติยอดเขานวตักรรม 
ประจ าปี 2558 
iTAP สวทช.  

 

รางวลัพฒันาการโลจสิตกิสด์เีด่น 
ประจ าปี 2556 

กระทรวงอตุสาหกรรม  
 

 ISO THAILAND BEST PRODUCT 2002 BEST THAILAND  BAI PO BUSINESS AWARD 2009 
   OWNED BRAND 2008 ธนาคารไทยพาณิชยร์ว่มกบัศศนิทร ์

  

 เราคือ ผู้น านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  
แก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า สู่มาตรฐานสากล 
 เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัวมาสเตอร์คูลทุกคน 
   
 

 
 

 มาสเตอร์คูล องค์กรนวัตกรรม สร้างสรรค์คุณภาพ  
 เพื่อความสุขของครอบครัวมาสเตอร์คูล 

 

วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ 

 

มาตรฐานและรางวลัท่ีได้รบั 

VISION 

MISSION 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน   

ปี 2559 ที่ผ่ านมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดป้ระชุมรวมจ านวน 2 ครัง้ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อพจิารณาในเรื่องส าคญั
ต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงานดงักล่าวตามขอบเขต
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดงันี้ 

1. การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการบริษัท: คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยพจิารณา
คุณวุฒ ิประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกจิ เพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นในกรณีการสรรหาในต าแหน่งกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิซึง่กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมพจิารณาและงดออก
เสยีงในเรือ่งดงักล่าว 

ส าหรบัการน าเสนอบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในปี 
2560 นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดม้อบหมาย
เลขานุการบรษิัทประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทเพื่อบอก
กล่าวและเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าร ับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท โดยมรีะยะเวลาในการเสนอระหว่าง
วนัที ่ 3 พฤศจกิายน 2559 ถงึ 15 มกราคม 2560 ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ดว้ย 

2. การกลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาแนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย
เพิม่ขึน้เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่พิม่มากขึน้ และ
ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท และภาวะตลาด โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

3. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน: 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาโครงสร้าง
ค่าตอบแทนฯ ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูและฝา่ยทรพัยากรบุคคล ให้
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถและมผีลการปฏบิตังิานด ี
4. การปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร: คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรร่วมกับ
ผูบ้รหิารระดบัสงู และฝา่ยทรพัยากรบุคคล เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการบริหารจดัการที่ดียิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิเผลที่ดีต่อธุรกิจ
ภาพรวม โดยการจัดกลุ่มบริหารใหม่ในส่วนการก ากบัดูแลงาน
ลกูคา้รายองคก์ร   
5. การจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัของบริษทัและ
บริษทัย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณา
ก าหนดแนวทางการปฏบติ ิเกณฑใ์นการพจิารณา/การประเมนิ และ
แผนการด าเนินงานหลัก ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงแล ะฝ่าย
ทรพัยากรบุคคลเพือ่ตระเตรยีมความพรอ้มขององคก์รล่วงหน้า และ
ใหม้ ัน่ใจไดว้่าการด าเนินธุรกจิจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
6. การก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร : 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณากลัน่กรอง
แผนการพฒันาบุคลากรร่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล นอกจากการ
พฒันาด้านความรู้และทกัษะที่มสีม ่าเสมอแล้ว บรษิัทฯได้ปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายใหม่ ได้แก่ กฎกระทรวงแรงงาน ซึ่ง
ก าหนดมาตรฐานในการบรกิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบั
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่ 29 มนีาคม 2559 ทีผ่่านมา 

 นอกจากนัน้ ยงัมุ่งเน้นการวางฐานการพฒันาบุคลากรด้านสุข
ภาวะเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป 

บทสรุปรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัิหน้าที่
ตามที่ได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความ
รบัผิดชอบอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยเป็นส าคญั 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านเขา้รบัการอบรมหรอืร่วมกจิกรรมเพื่อ
เพิม่พูนความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง และได้จดัให้มกีารประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้แบบรายคณะ
และรายบุคคล โดยมกีารรายงานให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ
เป็นประจ าทุกปี เพือ่การปรบัปรุงการด าเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รางวลัองคก์รนวตักรรมยอดเยีย่ม 
ประจ าปี 2559 

ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ 

ตราสญัลกัษณ์คณุภาพ  
ตัง้แต่ปี 2557 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ  
กระทรวงพาณิชย ์ 

รางวลัผูพ้ชิติยอดเขานวตักรรม 
ประจ าปี 2558 
iTAP สวทช.  

 

รางวลัพฒันาการโลจสิตกิสด์เีด่น 
ประจ าปี 2556 

กระทรวงอตุสาหกรรม  
 

 ISO THAILAND BEST PRODUCT 2002 BEST THAILAND  BAI PO BUSINESS AWARD 2009 
   OWNED BRAND 2008 ธนาคารไทยพาณิชยร์ว่มกบัศศนิทร ์

  

 เราคือ ผู้น านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  
แก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า สู่มาตรฐานสากล 
 เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัวมาสเตอร์คูลทุกคน 
   
 

 
 

 มาสเตอร์คูล องค์กรนวัตกรรม สร้างสรรค์คุณภาพ  
 เพื่อความสุขของครอบครัวมาสเตอร์คูล 

VISION 

MISSION 

 

 

วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ 

 

มาตรฐานและรางวลัท่ีได้รบั 



6 รายงานประจ าปี 2559  
 

  

รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท ์ 
อาย ุ74 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ ประธานกรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ กรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

นายสรรพชัญ โสภณ  
อาย ุ62 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

 

คณะกรรมการบริษทั คณุวฒิุทางการศึกษา 
•  ปรญิญาเอก  ดุษฎกีติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 
•  ปรญิญาโท  สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 The University of Electro-Communications ประเทศญีปุ่น่ 
•  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 185/2014) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program  
   (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษทั  ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
•  2556 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
•  2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั 
•  2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ สภามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
•  2559 – ปจัจุบนั  อุปนายก สมาคมนกัเรยีนเก่าญีปุ่น่ในพระบรมราชปูถมัป์  
•  2551 – 2555     Executive Director, Japan International Corporation Agency 

 (JICA) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (Master of Business and Administration)  
    Western Michigan University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

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

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

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program  
(AACP 23/2016) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2556 – ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
บรษิทั แพลเน็ตคอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 

• 2553 – 2557 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
ซอฟทแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (SIPA) 

6 รายงานประจ าปี 2559  
 

  

รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท ์ 
อาย ุ74 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ ประธานกรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ กรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

นายสรรพชัญ โสภณ  
อาย ุ62 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
„  ปรญิญาเอก  ดุษฎกีติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 
„  ปรญิญาโท  สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 The University of Electro-Communications ประเทศญีปุ่น่ 
„  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
„  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 185/2014) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
„  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program  
   (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษทั  ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
„  2556 ‟ ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
„  2560 ‟ ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั 
„  2559 ‟ ปจัจุบนั  กรรมการ สภามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
„  2559 ‟ ปจัจุบนั  อุปนายก สมาคมนกัเรยีนเก่าญีปุ่น่ในพระบรมราชปูถมัป์  
„  2551 ‟ 2555     Executive Director, Japan International Corporation Agency 

 (JICA) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

„  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (Master of Business and Administration)  
    Western Michigan University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
„ ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

„  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

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

„ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 49/2004) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

„ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program  
(AACP 23/2016) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

„ 2556 ‟ ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
„ 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  

บรษิทั แพลเน็ตคอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 
„ 2553 ‟ 2557 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

ซอฟทแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (SIPA) 

รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท
อาย ุ74 ปี

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

ประธานกรรมการ
กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

นายสรรพชัญ โสภณ
อาย ุ62 ปี

ด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

กรรมการ
กรรมการอสิระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการบริษทั 
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รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท ์ 
อาย ุ74 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ ประธานกรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ กรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

นายสรรพชัญ โสภณ  
อาย ุ62 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

 

คณะกรรมการบริษทั คณุวฒิุทางการศึกษา 
•  ปรญิญาเอก  ดุษฎกีติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 
•  ปรญิญาโท  สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 The University of Electro-Communications ประเทศญีปุ่น่ 
•  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 185/2014) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
•  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program  
   (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษทั  ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
•  2556 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
•  2560 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั 
•  2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ สภามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
•  2559 – ปจัจุบนั  อุปนายก สมาคมนกัเรยีนเก่าญีปุ่น่ในพระบรมราชปูถมัป์  
•  2551 – 2555     Executive Director, Japan International Corporation Agency 

 (JICA) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (Master of Business and Administration)  
    Western Michigan University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

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

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

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program  
(AACP 23/2016) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2556 – ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
บรษิทั แพลเน็ตคอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 

• 2553 – 2557 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
ซอฟทแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (SIPA) 
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นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา  
อาย ุ56 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ กรรมการตรวจสอบ 
 ๏ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารทัว่ไป (Administrative Studies),   
  Southeastern Oklahoma State University, USA  
•  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
•  2557 - ปจัจุบนั ผูอ้ านวยการกองทุนสงเคราะห ์กองทุนสงเคราะห์  

 กระทรวงศกึษาธกิาร 
•  2555 - 2557  ทีป่รกึษา ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ
•  2555 - 2555 ผูอ้ านวยการ ส านกังานสรา้งเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแห่งชาต ิ
•  2554 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐ 
อาย ุ50 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 1 มีนาคม 2559 

  ๏ กรรมการ 
  ๏ กรรมการอสิระ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) วชิาเอก Finance และ Entrepreneurial 
     Management The Wharton School, University of Pennsylvania 

ฟิลาเดลเฟีย เพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
•  ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์สาขา Industrial Engineering (MSIE)  

 The University of Texas at Arlington ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
•  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขา Electronics (BE)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่156 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
การถือหุ้นในบริษทั ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

 • 2559 – ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 • 2555 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

กสท บรษิทั กสท โทรคมนาคม จากดั (มหาชน) 
 • 2553 Investment Director Thai Prosperity Advisory Co., Ltd.

   

นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา
อาย ุ56 ปี

ด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

กรรมการ
กรรมการอสิระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

นายกิตติศกัดิ์ิ์ิ ศรีประเสริฐ
อาย ุ50 ปี

นท่ีด ารงต าแหน่ง: 1 มีนาคม 2559

๏ กรรมการ
๏ กรรมการอสิระ

6 รายงานประจ าปี 2559  
 

  

รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท ์ 
อาย ุ74 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ ประธานกรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ กรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

นายสรรพชัญ โสภณ  
อาย ุ62 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการอสิระ 
 ๏ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ๏ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
„  ปรญิญาเอก  ดุษฎกีติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 
„  ปรญิญาโท  สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 The University of Electro-Communications ประเทศญีปุ่น่ 
„  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่น่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
„  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 185/2014) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
„  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program  
   (AACP 25/2017) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษทั  ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
„  2556 ‟ ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
„  2560 ‟ ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั 
„  2559 ‟ ปจัจุบนั  กรรมการ สภามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
„  2559 ‟ ปจัจุบนั  อุปนายก สมาคมนกัเรยีนเก่าญีปุ่น่ในพระบรมราชปูถมัป์  
„  2551 ‟ 2555     Executive Director, Japan International Corporation Agency 

 (JICA) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

„  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (Master of Business and Administration)  
    Western Michigan University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
„ ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

„  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

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

„ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 49/2004) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

„ ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program  
(AACP 23/2016) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

„ 2556 ‟ ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
„ 2555 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  

บรษิทั แพลเน็ตคอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 
„ 2553 ‟ 2557 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

ซอฟทแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (SIPA) 

 

คณะกรรมการบริษทั 



8 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ 
อาย ุ53 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

กรรมการ 
 

นายฟัง เมง็ ฮอย 
Mr. Fung Meng Hoi 

อายุ 56 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 3 มิถนุายน 2545 

กรรมการ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   
•  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมศาสตรไ์ฟฟ้าก าลงั  

   สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 2,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.42  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการ  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

•  2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไซเทม โฮลดิง้ จ ากดั 
•  2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนเวทฟี แทรฟฟิค จ ากดั 
•  2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั คารบ์อนคอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั  
•  2557 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โปรเทค็ทฟี โค๊ทติ้ง จ ากดั  
•  2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บางกอก ไทร ์เทรดดิง้ จ ากดั 
•  2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บางกอก ไทร ์รไีฟเนอรี ่จ ากดั  
•  2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โฟลดิง้ เกท จ ากดั  
•  2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เมททสิแอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
•  2537 - ปจัจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  

  บรษิทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั   

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ี สาขาบรหิารธุรกจิ Ottawa University ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 70,372,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66  

ประสบการณ์การท างาน  

• 2545 - ปจัจุบนั กรรมการ  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
•  2546 - ปจัจุบนั  กรรมการ SenseTech Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 

นายฟัง เมง็ ฮอย
Mr. Fung Meng Hoi

อายุ 56 ปี
ท่ีด ารงต าแหน่ง: 3 มิถนุายน 2545

กรรมการ

นายกฤษณ ไทยด ารงค์
อาย ุ53 ปี

ด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

กรรมการ



8 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ 
อาย ุ53 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

กรรมการ 
 

นายฟัง เมง็ ฮอย 
Mr. Fung Meng Hoi 

อายุ 56 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 3 มิถนุายน 2545 

กรรมการ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   
•  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมศาสตรไ์ฟฟ้าก าลงั  

   สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 2,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.42  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการ  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

•  2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไซเทม โฮลดิง้ จ ากดั 
•  2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนเวทฟี แทรฟฟิค จ ากดั 
•  2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั คารบ์อนคอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั  
•  2557 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โปรเทค็ทฟี โค๊ทติ้ง จ ากดั  
•  2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บางกอก ไทร ์เทรดดิง้ จ ากดั 
•  2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บางกอก ไทร ์รไีฟเนอรี ่จ ากดั  
•  2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โฟลดิง้ เกท จ ากดั  
•  2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เมททสิแอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  
•  2537 - ปจัจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  

  บรษิทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั   

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ี สาขาบรหิารธุรกจิ Ottawa University ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 70,372,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66  

ประสบการณ์การท างาน  

• 2545 - ปจัจุบนั กรรมการ  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
•  2546 - ปจัจุบนั  กรรมการ SenseTech Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
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นายนพชยั วีระมาน  
อาย ุ53 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 3 มิถนุายน 2545 

  ๏ กรรมการ 
  ๏ ประธารกรรมการบรหิาร 
  ๏ กรรมการผูจ้ดัการ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

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

การถือหุ้นในบริษทั  จ านวน 122,932,260 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.61 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2545 - ปจัจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
   บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
• 2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  

นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ 
อาย ุ42 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 
  บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

• ปรญิญาโท  สาขาพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คณะบรหิารธุรกจิ  
  มหาวทิยาลยัศรปีทุม     

• ปรญิญาตร ี สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัพายพั   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 5,142,857 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.07  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

•  2560 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 
 บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั   

•  2554 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
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นายนพชยั วีระมาน  
อาย ุ53 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 3 มิถนุายน 2545 

  ๏ กรรมการ 
  ๏ ประธารกรรมการบรหิาร 
  ๏ กรรมการผูจ้ดัการ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

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

การถือหุ้นในบริษทั  จ านวน 122,932,260 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.61 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2545 - ปจัจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
   บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
• 2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  

นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ 
อาย ุ42 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
  
     

นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์
อาย ุ42 ปี

ทด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน

กรรมการ
กรรมการบรหิาร

คณุวฒิุทางการศึกษา 

• ปรญิญาโท  สาขาพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คณะบรหิารธุรกจิ  
  มหาวทิยาลยัศรปีทุม     

• ปรญิญาตร ี สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัพายพั   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 5,142,857 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.07  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

•  2560 - ปจัจุบนั  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 
 บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั   

•  2554 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  

 •  2556 - 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  
 
  

นายนพชยั วีระมาน
อาย ุ53 ปี

ท่ีด ารงต าแหน่ง: 3 มิถนุายน 2545

๏ กรรมการ
๏ ประธารกรรมการบรหิาร
๏ กรรมการผูจ้ดัการ



10 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 
อาย ุ43 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
• ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
• ปรญิญาตร ี  คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร แนวทางสู่ความส าเรจ็ของ SME Class 1/2012 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 50/2013)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
• 2552 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร สายงาน Finance & Supply Chain 

  บรษิทั ซแีมชคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูร 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   

• หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
• หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances for Corporate 
  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 1,00,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.21  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

•  2553 - 2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 
อาย ุ49 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

  ๏ กรรมการบรหิาร 
  ๏ เลขานุการบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั 

10 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 
อาย ุ43 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
• ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
• ปรญิญาตร ี  คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

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

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
• 2552 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร สายงาน Finance & Supply Chain 

  บรษิทั ซแีมชคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูร 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   

• หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
• หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances for Corporate 
  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 970,635 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.20  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

•  2553 - 2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 
อาย ุ49 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

  ๏ กรรมการบรหิาร 
  ๏ เลขานุการบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั 

10 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 
อาย ุ43 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
„ ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
„ ปรญิญาตร ี  คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
„  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 50/2013)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
„ หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
„ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

„ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
„ 2552 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร สายงาน Finance & Supply Chain 

  บรษิทั ซแีมชคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

„  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูร 

„ หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   
„ หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
„ หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

„ หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances for Corporate 
  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 970,635 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.20  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

„  2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

„  2553 - 2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 
อาย ุ49 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

  ๏ กรรมการบรหิาร 
  ๏ เลขานุการบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั 

10 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 
อาย ุ43 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
„ ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
„ ปรญิญาตร ี  คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
„  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 50/2013)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
„ หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
„ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

„ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
„ 2552 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร สายงาน Finance & Supply Chain 

  บรษิทั ซแีมชคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

„  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูร 

„ หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   
„ หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
„ หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

„ หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances for Corporate 
  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 970,635 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.20  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

„  2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

„  2553 - 2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 
อาย ุ49 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

  ๏ กรรมการบรหิาร 
  ๏ เลขานุการบรษิทั 

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยันางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยันางสาวเบญจรตัน์ หั
อาย ุ43 ปี

ด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559 

กรรมการ
กรรมการบรหิาร
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานบญัชแีละการเงนิ

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย
อาย ุ49 ปี

ด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

๏ กรรมการบรหิาร
๏ เลขานุการบรษิทั

 

เลขานุการบริษทั 



10 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 
อาย ุ43 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
• ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
• ปรญิญาตร ี  คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร แนวทางสู่ความส าเรจ็ของ SME Class 1/2012 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 50/2013)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
• 2552 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร สายงาน Finance & Supply Chain 

  บรษิทั ซแีมชคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูร 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   

• หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
• หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances for Corporate 
  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 1,00,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.21  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

•  2553 - 2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 
อาย ุ49 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

  ๏ กรรมการบรหิาร 
  ๏ เลขานุการบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั 

  11 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ: * บรษิทัฯ ว่าจ้างบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบริษทัย่อยโดยมี
นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์(กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั) เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
นายนพชยั วรีะมาน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานธรุกิจค้าปลีก 
นายสทิธพิร หล่อตระกลู 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบญัชีและการเงิน 

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานธรุกิจต่างประเทศ 

นายสรรชยั ศรวีบิลูย์ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานโลจิสติกส ์

นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานวิศวกรรมและบริการลกูค้า 

นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบริหารโรงงาน 
นายโกมนิทร ์กรตม ี

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน * 

ส านักเลขานุการบริษทั  
นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย 
นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ 

 

โครงสร้างองคก์ร 

10 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 
อาย ุ43 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
• ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
• ปรญิญาตร ี  คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

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

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
• 2552 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร สายงาน Finance & Supply Chain 

  บรษิทั ซแีมชคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูร 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   

• หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
• หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances for Corporate 
  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 970,635 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.20  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

•  2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

•  2553 - 2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 
อาย ุ49 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

  ๏ กรรมการบรหิาร 
  ๏ เลขานุการบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั 

10 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 
อาย ุ43 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
„ ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
„ ปรญิญาตร ี  คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
„  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 50/2013)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
„ หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
„ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

„ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
„ 2552 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร สายงาน Finance & Supply Chain 

  บรษิทั ซแีมชคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

„  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูร 

„ หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   
„ หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
„ หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

„ หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances for Corporate 
  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 970,635 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.20  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

„  2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

„  2553 - 2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 
อาย ุ49 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

  ๏ กรรมการบรหิาร 
  ๏ เลขานุการบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั 

10 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 
อาย ุ43 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

 ๏ กรรมการ 
 ๏ กรรมการบรหิาร 
 ๏ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
„ ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
„ ปรญิญาตร ี  คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
„  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 50/2013)  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

„ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
„ หลกัสตูรวุฒบิตัรจุฬาฯ  “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การถือหุ้นในบริษทั   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
„ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

„ 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
„ 2552 - 2559  รองประธานกรรมการบรหิาร สายงาน Finance & Supply Chain 

  บรษิทั ซแีมชคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

„  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูร 

„ หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่28 (Fundamentals for Corporate 
 Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   
„ หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่10 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
„ หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้รหิาร Management Development Program  
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

„ หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่นที ่1/2559 (Advances for Corporate 
  Secretaries) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 970,635 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.20  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

„  2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

„  2553 - 2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 
อาย ุ49 ปี 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

  ๏ กรรมการบรหิาร 
  ๏ เลขานุการบรษิทั 

 

เลขานุการบริษทั 



12 รายงานประจ าปี 2559  
 

 

 

บรษิทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มชีื่อภาษาองักฤษคอื Masterkool International 
Public Company Limited ด าเนินธรุกจิหลกัโดยการจดัหาและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑท์ าความเยน็ ไดแ้ก่ พดัลมไอเยน็ พดัลมไอน ้า 
และพดัลมอุตสาหกรรม ภายใตต้ราสนิคา้ “MASTERKOOL” และ “CoolTop” รวมถงึใหบ้รกิารเช่าใช้ผลติภณัฑด์งักล่าวส าหรบัการ
จดักิจกรรมกลางแจ้ง และให้บรกิารออกแบบตดิตัง้ระบบระบายความร้อนภายในอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิค้า รวมถึงให้บรกิาร
รบัประกนั บ ารุงรกัษาภายหลงัการขายหรอืตดิตัง้ บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้ แต่เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2558 
ดว้ยรหสัหลกัทรพัย ์KOOL 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 1 แห่ง คอื บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชัน่ จ ากดั (“บรษิทัย่อย” หรอื “Ingreen”) ซึ่งบรษิทัฯ 
มสีดัสว่นการถอืหุน้ใน Ingreen รอ้ยละ 99.98 ด าเนินธุรกจิเป็นผูจ้ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบโอโซน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้
หลากหลาย เช่น ใชก้บัระบบท าความเยน็ภายในอาคาร ใชก้บัระบบซกัผา้ เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ ประหยดัพลงังาน และลดการ
ใชส้ารเคม ีและใชก้บัระบบน ้าประปาเพื่อช่วยลดสารประกอบอนิทรยีใ์นน ้าทีเ่ป็นสาเหตุหน่ึงของการเกดิสารก่อมะเรง็ดว้ย 

บรษิทัฯ เป็นรายแรกที่นับไดว้่าเป็นผูร้เิริม่อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ าความเยน็โดยใช้เทคโนโลยกีารระเหยตวัของ
น ้าน าเสนอต่อผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัสโลแกนทีว่า่ “มาสเตอรค์ลูผู้น าตวัจริง ความเยน็ยคุใหม่”  

แมป้จัจุบนัมูลค่าการจ าหน่ายเพิม่มากขึ้นแบบก้าวกระโดดในทุกปี และปี 2559 ที่ผ่านมาบรษิทัฯ ท ารายได ้889.59 ล้าน
บาท คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 49.64 จากงบการเงนิรวมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2558  

แต่เมื่อเปรยีบเทียบกบัโอกาสในการขยายตวัของตลาดแล้ว บรษิทัฯ เหน็ถึงโอกาสในการเติบโตได้อกีมาก และเพื่อเป็น
ทศิทางในการด าเนินธุรกิจ บรษิทัฯ ได้จดัท าแผนกลยุทธร์ะยะ 4 ปี พ.ศ. 2560-2563 (2017-2020) และน าไปเป็นแนวทางในการ
จดัท าแผนธุรกจิ ประจ าปี 2560 (2017) โดยการวเิคราะหใ์นปจัจยัแวดล้อมที่ส าคญัต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก เช่น ระบบการ
ด าเนินงานทีต่อ้งปรบัปรงุใหร้องรบัการขยายตวัของธุรกิจ ขอ้จ ากดัในลกัษณะของธุรกจิที่เป็นฤดูกาล เป็นต้น ซึ่งน าไปสู่เป้าหมาย
หรอืกลยทุธใ์นการด าเนินธรุกจิในภาพรวมโดยอาศยัมมุมองทัง้ 4 ดา้นตามแนวคดิบาลานซ ์สกอรก์ารด์ (Balanced Scorecard) 
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เป้าหมายด้านการเงิน  

บรษิทัฯ ก าหนดเป้าหมายดา้นการเงนิ เป็นรายได้ของกลุ่มธุรกิจ (บมจ.มาสเตอรค์ูลฯ และบรษิทัย่อย) ในปีพ.ศ.  2560 
(2017) โดยคาดหวงัอตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 40 หรอืมูลค่ายอดขายที่คาดหวงัมากกว่า 1,300 ล้านบาท และบรษิทัฯ 
ไดว้างเป้าหมายก าไรสทุธไิวไ้มน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 เมื่อเทยีบกบัยอดขาย สดัสว่นของรายไดห้ลกัมาจากกลุ่มตลาดหลกั 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

• กลุ่มลูกคา้รายยอ่ย (หา้งคา้ปลกี ตวัแทนจ าหน่าย และออนไลน์) รอ้ยละ 59 
• กลุ่มธรุกจิต่างประเทศ รอ้ยละ 21 
• กลุ่มลูกคา้รายองคก์ร รอ้ยละ 15 

สดัส่วนที่เหลอือีกประมาณรอ้ยละ 5 บรษิทัฯ มแีผนการท างานเพื่อสรา้งรายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ การบรกิารซ่อมบ ารุง และการ
บรกิารใหเ้ช่าใชพ้ดัลม ทัง้น้ีบรษิทัฯ จะควบคมุคา่ใชจ้า่ยตามความจ าเป็นใหไ้ดส้ดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัรายได้ไปพรอ้มกนัดว้ย 

เป้าหมายด้านลกูค้าและตลาด  

บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการสรา้ง Brand Masterkool ใหเ้ป็นที่รูจ้กั จดจ า และเป็น Top of mind brand ในความเป็นผูน้ า
ดา้นพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ โดยมสีว่นแบ่งการตลาดสงูทีส่ดุในประเทศไทย  

บรษิทัฯ มุ่งที่จะสรา้งแบรนดม์าสเตอรค์ูลใหเ้ป็น Top of Mind Brand โดยการท าการตลาดแบบผสมผสาน หรอืการตลาด
แบบ Through the line ซึ่งแผนการด าเนินการทัง้การโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาหลกัแบบ Above the line และการประชาสมัพนัธ์
ผ่านกจิกรรมการตลาดแบบ Below the line อย่างต่อเน่ืองโดยชูภาพลกัษณ์ขององคก์ร (Corporate Branding) ที่เน้นความเป็น
ผูน้ าในดา้นต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ผู้น าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” และภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์(Product Branding) ซึ่งมี
จุดเด่นเรื่องคุณภาพผลติภณัฑใ์นดา้นความเยน็และประหยดัพลงังาน ในฐานะผลติภณัฑท์างเลอืกใหม่ของความเยน็สบายภายใต้
สโลแกน “เยน็ได้ใจ ประหยดัได้จริง” ซึ่งบรษิทัฯ มกีารส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้หลงัการขายและการบรกิารอย่างใกล้ชิด 
เพื่อน าผลมาพจิารณาปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิารอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมายด้านระบบงาน  

บรษิทัฯ เน้นการปรบัปรุงพฒันากระบวนการท างานเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล  โดยวางแผนพฒันาในหลาย
รูปแบบ อาทเิช่น การขยายการใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึ้นและลกึลงสู่การปฏิบตัิงานหน้าพื้นที่ ได้แก่ ระบบ
บรหิารจดัการคลงัสนิคา้ (WMS) ต่อเชื่อมเขา้กบัระบบ ERP หลกั และระบบการบรหิารคลงัสนิคา้ ณ จุดขายตามหา้งสรรพสนิคา้ 
เป็นตน้ โดยจะตอ้งอาศยักระบวนการการตรวจสอบและตรวจตดิตามอยา่งสม ่าเสมอจากผูต้รวจสอบ  

ส าหรบังานขายต่างประเทศนัน้ บรษิทัฯ มแีนวทางจะใช้ KOOL Business Model เป็นกรอบแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ (Agents) เพื่อปฐูานความส าเรจ็ใหเ้อเจน้ท์ตามรปูแบบของบรษิทัฯ 

นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัคงเน้นงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ และงานพฒันาธุรกจิเพื่อสรา้งรายไดท้ี่ต่อเน่ืองจากสนิคา้ใหม่
และบริการใหม่ ส าหรบัตลาดทัง้ในฤดูกาลและนอกฤดูกาล รวมถึงตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย อาศยัการท างานร่วมกบั
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14 รายงานประจ าปี 2559  
 

เป้าหมายด้านการพฒันาทีม  

บรษิทัฯ เน้นแนวทางการสรา้งความสุข ควบคู่ไปกบัการพฒันาความรู ้เพื่อตอกย ้าคุณค่าร่วม (Shared Values) ในความ
เป็น “พี่น้องมอือาชพี” ที่พนักงานมคีวามสุข มคีวามผูกพนัต่อองคก์ร และมคีวามเชี่ยวชาญในงานของตนเอง โดยอาศยักจิกรรม 
และการลงมอืปฏบิตั ิเพื่อใหพ้นกังานเป็นตวัแทนทีด่ขีองแบรนด ์“ผู้น าตวัจริง ความเยน็ยคุใหม่”  

ฝา่ยทรพัยากรบุคคลเป็นหน่วยงานทีเ่ป็นผูน้ าหลกัในการด าเนินการตามแผน เริม่ต้นจากการปรบัโครงสรา้งองคก์ร สรรหา
ผูม้ปีระสบการณ์ตรงเข้ามาบรหิารงาน และการถ่ายทอดความรู้และทกัษะในทุกระดบั ควบคู่ไปกบักิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถ
กระตุน้และจงูใจใหเ้กดิทัง้สขุภาวะในการท างาน และเกดิคณุภาพของงานไปพรอ้มกนั 

 
 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
 

ปี 2545 - ปี 2553 

 

 

 

 

บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (“บรษิทัฯ”) เริม่จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 3 มถิุนายน 2545 โดย
นายนพชยั วรีะมาน และกลุ่มเพื่อน ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ต้น 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายพดัลมไอน ้า 
โดยบริษัทฯ เป็นรายแรกที่มีการวิจยัและพฒันาพดัลมไอน ้า เพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอากาศร้อนใน
สถานทีท่ีไ่มส่ามารถตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศได ้

บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 4 ครัง้จาก 2,000,000 บาท เป็น 44,400,000 บาทในปี 2552 แบ่งเป็น
หุน้สามญัจ านวน 4,440,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจของบรษิทัฯ โดยที่การเพิม่ทุนครัง้ที่ 4 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขาย
และจดัสรรหุน้เพิม่ทุนบางสว่นจ านวน 440,000 หุน้ ใหก้บับรษิทัร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจ ากดั (“K-SME”) 
ทีร่าคาหุน้ละ 20 บาท (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 

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

ในปี 2552 บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 3 รายร่วมลงนามในสญัญาร่วมลงทุนและสญัญาระหว่างผู้
ถือหุ้นกบั K-SME นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้เริม่ทดลองน าเข้าพดัลมไอเย็นซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่มา
จ าหน่ายภายในประเทศ 

ปี 2554 บรษิทัฯ ร่วมก่อตัง้บรษิทั อินโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั (“Ingreen”) กบับุคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั   ดว้ยทุน
จดทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัฯ 
ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.99 เพื่อด าเนินธรุกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑโ์อโซน 

ปี 2556 

 

บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้ที่ 5 จาก 44,400,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,440,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 7,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน
บางสว่นทีร่าคาตามมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

บรษิทัฯ ซือ้หุน้ Ingreen เพิม่จากผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่มใ่ช่บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัจ านวน 5,000 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท ที่ราคาตามมูลค่าทางบญัชขีอง Ingreen ณ ขณะนัน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มสีดัส่วนการ
ถอืหุน้ใน Ingreen รอ้ยละ 99.98 และท าให ้Ingreen มสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 

 

2 
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ปี 2557 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหด้ าเนินการดงัน้ี 
1) แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 
2) เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.25 บาท 
3) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 280,000,000 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็น 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 480,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงัน้ี 
• หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  80,000,000 หุน้ จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
• หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 120,000,000 หุน้ จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  

บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วครัง้ที่ 6 จาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
280,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็น 90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ ทีร่าคาตามมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ปี 2558 เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2558  บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai)  และ เสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ดว้ยรหสัหลกัทรพัย์ 
KOOL   

ปี 2559 บรษิทัฯ เปิดตวัสนิคา้นวตักรรมพดัลมไอเยน็แบบดงึลมเขา้รอบทศิทาง รุ่น  Koolbot ซึ่งสรา้งความเยน็
ไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ 

ปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั อินโนว ์กรนี โซลูชัน่ จ ากดั (บรษิทัย่อย) จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,000,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบยีน 30,000,000 ลา้นบาท ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย 

 
 โครงสรา้งการถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงสรา้งการถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560   

บรษิทัฯ ด าเนินธรุกจิโดยไมม่คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกจิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 

3 

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

บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จ ากดั 
ทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแล้ว    1.00 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 99.98 

 บรษิทัฯ ด าเนินธรุกจิโดยไมม่คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกจิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่

4 
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1] โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

ประเภทรายได ้
2557 2558 2559 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอเยน็ 
(Evaporative Fan) 339.19 73.2 475.24 79.94 699.03 78.58 

รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอน ้า 
(Misting Fan) 56.78 12.3 23.31 3.92 34.46 3.87 

รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมอุตสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ 
(Industrial and Ventilation Fan) 32.25 7.0 29.21 4.91 21.89 2.46 

รายไดจ้ากการขายอะไหล่และผลติภณัฑเ์กีย่วกบัโอโซน 
(Spare Parts and Ozone Products) 7.98 1.7 12.97 2.18 97.87 11.00 

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

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

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

2] ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  ผลติภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัการลดความรอ้นและระบายอากาศ เช่น 
พดัลมไอน ้ า (Misting Fan) พดัลมไอเย็น (Evaporative Fan) พดัลมอุตสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ ( Industrial and 
Ventilation Fan) เป็นตน้  นอกจากการจ าหน่ายแลว้ บรษิทัฯ บรกิารใหเ้ช่าผลติภณัฑด์งักล่าว รบัปรกึษาและตดิตัง้ระบบเพื่อแก้ไข
ปญัหาอากาศรอ้นแบบครบวงจร โดยเสนอทางเลอืกที่เหมาะสมกบัความต้องการและงบประมาณของลูกคา้ บรษิทัฯ มทีมีวศิวกรที่
เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบและติดตัง้ระบบระบายความร้อน และ  ผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวกบัระบบโอโซน เช่น ระบบโอโซนส าหรบั
เครื่องปรบัอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่ ระบบโอโซนส าหรบัระบบซกัผา้ ระบบโอโซนส าหรบัน ้าประปา เครื่องล้างผกัโอโซน และ
เครื่องก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้ โดยรายละเอยีดแต่ละกลุ่มผลติภณัฑม์ดีงัน้ี 

2.1] ผลิตภณัฑป์ระเภทลดความร้อนและระบายอากาศ 

2.1.1 กลุ่มพดัลมไอน ้า (Misting Fan) 

พดัลมไอน ้าเป็นระบบท าความเยน็ประกอบด้วยพดัลมและเครื่องสร้างละอองน ้า โดยใช้เทคโนโลยหีลกัการ
ระเหยแบบฉบัพลนัของละอองน ้าทีจ่บัตวักบัความรอ้นภายในอากาศ ซึง่จะช่วยลดอุณหภูมใินพืน้ที่ไดป้ระมาณ 
5 - 15 องศาเซลเซียส และยงัช่วยลดความรอ้นในสายการผลิตชิ้นงาน เครื่องจกัร ลดไฟฟ้าสถติให้ได้ตาม
มาตรฐานกระบวนการผลิต ลดฝุ่น กลิ่น ควนั ให้ความสดชื่นแบบธรรมชาติ เหมาะส าหรบัพื้นที่บริเวณ
กลางแจง้ พืน้ทีเ่ปิดโล่งหรอือาคารทีม่อีากาศหมนุเวยีนตลอดเวลา ซึง่ผลติภณัฑพ์ดัลมไอน ้าจดัจ าหน่ายภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “MASTERKOOL” โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดงัน้ี 

  

 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอเยน็ 
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รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมอุตสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ 
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2.1.1.1 พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสงู (High Pressure) 

พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสูงประกอบดว้ยป ัม๊น ้าแรงดนัสูง พดัลมและหวัพ่นละอองน ้าขนาดเล็ก โดย
บรษิทัฯ มผีลติภณัฑ์พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสูงจ าหน่ายทัง้หมด 4 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้ง
ขนาด 20 น้ิว 24 น้ิว 26 น้ิวและ 30 น้ิว โดยที่พดัลมจะมีหวัพ่นละอองน ้าขนาดเล็กในการสร้าง
ละอองหมอกทีม่คีวามละเอยีดถงึ 5 ไมครอน ซึ่งช่วยดูดซบัความรอ้นจากอากาศไดด้ ีโดยผลติภณัฑ์
พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสูงมจี าหน่ายทัง้แบบตัง้ แบบแขวน แบบเคลื่อนที่ และงานระบบ เหมาะ
ส าหรบัพืน้ทีบ่รเิวณกลางแจง้ พืน้ทีเ่ปิดโล่งหรอือาคารทีม่อีากาศหมนุเวยีนตลอดเวลา โดยผลติภณัฑ์
พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสูง บรษิทัฯ จะเป็นผู้ผลิตเองจากโรงงานที่พนัสนิคม โดยประกอบขึน้จาก
ชิน้สว่นทีน่ าเขา้จากต่างประเทศบางสว่น และชิน้สว่นทีจ่ดัหาจากในประเทศบางสว่น 

 

 

 
 

พดัลมไอน ้าแบบแรงดนัสูง (High Pressure System) 
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2.1.1.2 พดัลมไอน ้าระบบจานหมนุความเรว็สงู (Centrifugal Force) 

พัดลมไอน ้ าระบบจานหมุนความเร็วสูงใช้แรงเหวี่ยงหนีจุด
ศูนย์กลางสร้างละอองน ้าขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถ
ปรบัขนาดละอองน ้า และตัง้เวลาพ่นละอองน ้าได ้โดยผลติภณัฑ์
พดัลมไอน ้าระบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมจี าหน่ายทัง้แบบตัง้ 
แบบแขวน และแบบเคลื่อนที่ โดยพดัลมมีขนาดหน้ากว้าง 24 
และ 26 น้ิว โดยพดัลมไอน ้าระบบจานหมุนความเรว็สูงของ
บรษิทัฯ ได้รบัอนุสทิธบิตัรหมายเลข 5664 ส าหรบัพดัลมท า
ละอองน ้ าด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางความเร็วสูง จากกรม
ทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์

2.1.2 กลุ่มพดัลมไอเยน็  

บริษทัฯ เริ่มมีการน าพดัลมไอเย็นเข้ามาทดลองขายในช่วงประมาณปี 2552 โดยกลุ่มพดัลมไอเย็นเป็น
ผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่ในการสร้างลมเยน็โดยไม่ท าใหเ้กดิละอองน ้าและไม่เปียก และยงัประหยดัพลงังาน
กวา่การใชเ้ครื่องปรบัอากาศสงูสดุถงึประมาณรอ้ยละ 40 ถงึรอ้ยละ 60  ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ซึ่งใช้หลกัการระเหยของน ้าที่ผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความรอ้น (Cooling Pad) เพื่อลดความรอ้น โดยใช้น ้า
หมุนเวยีนแลกเปลี่ยนความร้อนกบัอากาศแล้วถ่ายเทเป็นความเยน็  ทัง้น้ี พดัลมไอเยน็สามารถลดอุณหภูมิ
ของอากาศภายนอกไดป้ระมาณ 4 - 15 องศาเซลเซยีส เพิม่การระบายหมุนเวยีนอากาศภายในอาคารท าให้
อากาศบริสุทธิ ์ออกแบบโดยผสมผสานกับระบบปรับอากาศทัว่ไป นอกจากผลิตภัณฑ์พดัลมไอเย็นมี
ประสทิธภิาพในการท าความเยน็สูง และประหยดัพลงังานไฟฟ้าแล้ว ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ ยงัมี
ระบบฆา่เชือ้โรคในน ้าดว้ยระบบโอโซนซึง่จะใหอ้ากาศทีส่ดชื่นปราศจากเชื้อโรค 

ปัจจุบ ันพัดลมไอเย็นของบริษัทฯ มีจ าหน่ายทัง้แบบ
เคล่ือนท่ี แบบแขวน และแบบ Wall Type ซ่ึงเป็นนวตักรรม
ล่าสุดท่ีออกจ าหน่ายเปิดตวัครัง้แรกเม่ือเดือนกมุภาพนัธ ์
2560 เหมาะส าหรบัใช้ในบ้าน ร้านค้า พื้นท่ีกลางแจ้ง และ
งานระบบเหมาะส าหรบัโรงงาน คลงัสินค้า อาคารขนาด
ใหญ่ เพ่ือทดแทนระบบเคร่ืองปรบัอากาศท่ีใช้พลงังานมาก 
โ ด ย จั ด จ า ห น่ า ย ภ า ย ใ ต้ เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 
“MASTERKOOL” ซึง่บรษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑเ์องใน
บางรุ่น และจ้างผู้ร ับจ้างผลิตในประเทศจีนผลิตเป็นสินค้า
ส า เร็จรูปและน า เข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ โดยที่รุ่นที่บรษิทัฯ เป็นผู้ออกแบบเอง บรษิทัฯ ได้
ยื่นขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ส าหรบัพดัลมไอเยน็
แลว้กบักรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์

ปจัจุบนับรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ดว้ยกนัทัง้หมด 3 ชนิดรวมทัง้สิน้ประมาณ 16 รุ่น ไดแ้ก่ 
พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที ่MASTERKOOL I-Kool(“MIK”) พดัลมไอเยน็ชนิดแขวนขนาดเลก็ MASTERKOOL 
U-Kool 03 และเครื่องสรา้งลมเยน็ขนาดใหญ่ชนิดตดิตัง้ในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) ที่เหมาะ
ส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรม หรอือาคารคลงัสนิคา้สนิคา้ขนาดใหญ่ ในขณะที่พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่เหมาะ
ส าหรบัลูกคา้รายยอ่ยใชอุ้ปโภคในครวัเรอืน รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ 

 

แผน่แลกเปลีย่นความรอ้น 
(Cooling Pad) 



18 รายงานประจ าปี 2559  
 

 

 

2.1.1.2 พดัลมไอน ้าระบบจานหมนุความเรว็สงู (Centrifugal Force) 

พัดลมไอน ้ าระบบจานหมุนความเร็วสูงใช้แรงเหวี่ยงหนีจุด
ศูนย์กลางสร้างละอองน ้าขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถ
ปรบัขนาดละอองน ้า และตัง้เวลาพ่นละอองน ้าได ้โดยผลติภณัฑ์
พดัลมไอน ้าระบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมจี าหน่ายทัง้แบบตัง้ 
แบบแขวน และแบบเคลื่อนที่ โดยพดัลมมีขนาดหน้ากว้าง 24 
และ 26 น้ิว โดยพดัลมไอน ้าระบบจานหมุนความเรว็สูงของ
บรษิทัฯ ได้รบัอนุสทิธบิตัรหมายเลข 5664 ส าหรบัพดัลมท า
ละอองน ้ าด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางความเร็วสูง จากกรม
ทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์

2.1.2 กลุ่มพดัลมไอเยน็  

บริษทัฯ เริ่มมีการน าพดัลมไอเย็นเข้ามาทดลองขายในช่วงประมาณปี 2552 โดยกลุ่มพดัลมไอเย็นเป็น
ผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่ในการสร้างลมเยน็โดยไม่ท าใหเ้กดิละอองน ้าและไม่เปียก และยงัประหยดัพลงังาน
กวา่การใชเ้ครื่องปรบัอากาศสงูสดุถงึประมาณรอ้ยละ 40 ถงึรอ้ยละ 60  ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ซึ่งใช้หลกัการระเหยของน ้าที่ผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความรอ้น (Cooling Pad) เพื่อลดความรอ้น โดยใช้น ้า
หมุนเวยีนแลกเปลี่ยนความร้อนกบัอากาศแล้วถ่ายเทเป็นความเยน็  ทัง้น้ี พดัลมไอเยน็สามารถลดอุณหภูมิ
ของอากาศภายนอกไดป้ระมาณ 4 - 15 องศาเซลเซยีส เพิม่การระบายหมุนเวยีนอากาศภายในอาคารท าให้
อากาศบริสุทธิ ์ออกแบบโดยผสมผสานกับระบบปรับอากาศทัว่ไป นอกจากผลิตภัณฑ์พดัลมไอเย็นมี
ประสทิธภิาพในการท าความเยน็สูง และประหยดัพลงังานไฟฟ้าแล้ว ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ ยงัมี
ระบบฆา่เชือ้โรคในน ้าดว้ยระบบโอโซนซึง่จะใหอ้ากาศทีส่ดชื่นปราศจากเชื้อโรค 

ปัจจุบ ันพัดลมไอเย็นของบริษัทฯ มีจ าหน่ายทัง้แบบ
เคล่ือนท่ี แบบแขวน และแบบ Wall Type ซ่ึงเป็นนวตักรรม
ล่าสุดท่ีออกจ าหน่ายเปิดตวัครัง้แรกเม่ือเดือนกมุภาพนัธ ์
2560 เหมาะส าหรบัใช้ในบ้าน ร้านค้า พื้นท่ีกลางแจ้ง และ
งานระบบเหมาะส าหรบัโรงงาน คลงัสินค้า อาคารขนาด
ใหญ่ เพ่ือทดแทนระบบเคร่ืองปรบัอากาศท่ีใช้พลงังานมาก 
โ ด ย จั ด จ า ห น่ า ย ภ า ย ใ ต้ เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 
“MASTERKOOL” ซึง่บรษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑเ์องใน
บางรุ่น และจ้างผู้ร ับจ้างผลิตในประเทศจีนผลิตเป็นสินค้า
ส า เร็จรูปและน า เข้ามาจ าหน่ายในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ โดยที่รุ่นที่บรษิทัฯ เป็นผู้ออกแบบเอง บรษิทัฯ ได้
ยื่นขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ส าหรบัพดัลมไอเยน็
แลว้กบักรมทรพัยส์นิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย ์

ปจัจุบนับรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ดว้ยกนัทัง้หมด 3 ชนิดรวมทัง้สิน้ประมาณ 16 รุ่น ไดแ้ก่ 
พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที ่MASTERKOOL I-Kool(“MIK”) พดัลมไอเยน็ชนิดแขวนขนาดเลก็ MASTERKOOL 
U-Kool 03 และเครื่องสรา้งลมเยน็ขนาดใหญ่ชนิดตดิตัง้ในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) ที่เหมาะ
ส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรม หรอือาคารคลงัสนิคา้สนิคา้ขนาดใหญ่ ในขณะที่พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่เหมาะ
ส าหรบัลูกคา้รายยอ่ยใชอุ้ปโภคในครวัเรอืน รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ 

 

แผน่แลกเปลีย่นความรอ้น 
(Cooling Pad) 

  19 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 KOOLBOT MIK-15EX MIK-09EX KOOLBOT MIK-07EX  KOOLBOT MIK-07EC CTE-06 CTE-05   KOOLBOT MIK 15EX KOOLBOT MIK 07EX

 MIK 70EX MIK 55EX MIK 35EX MIK 25EXN MIK 20EX   
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2.1.3 กลุ่มพดัลมอตุสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ (Industrial Fan and Ventilation Fan)  

2.1.3.1 พดัลมอตุสาหกรรม 

บริษัทฯ จัดหาและจัดจ าหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “MASTERKOOL” ม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลม
หน้ากว้างขนาด 20 น้ิว 24 น้ิว และ 30 น้ิว ซึ่งใช้วสัดุที่มคีวาม
คงทนสูง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัจดัจ าหน่ายพดัลมอุตสาหกรรม
ภายใต้ตราสนิคา้ “CoolTop” ซึ่งเป็น Fighting Brand ราคา
ประหยดั โดยม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้งขนาด 20 น้ิว 
24 น้ิว และ 30 น้ิว ทัง้น้ี พดัลมอุตสาหกรรมมทีัง้แบบตัง้พืน้และ
แขวน สามารถปรบัส่ายได ้90 องศา และปรบัลมได ้3 ระดบั ให้
ลมแรงครอบคลุมพืน้ที่ 30-50 ตารางเมตร ซึ่งสามารถใช้ระบาย
ความรอ้น ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และลดอุณหภูมไิดเ้ป็น
อยา่งด ี

2.1.3.2 พดัลมระบายอากาศ 

บรษิทัฯ จดัหาและจดัจ าหน่ายพดัลมระบายอากาศ ซึ่งใช้เพื่อควบคุมทิศทางการระบายอากาศใน
พื้นที่ที่ต้องการ เช่น ต้องการน าเอาอากาศภายนอกอาคารเข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนกบัอากาศ
ภายในอาคาร หรือ การน าเอาอากาศภายในอาคารออกไปสู่ภายนอกอาคาร หรือการควบคุมให้
อากาศภายในอาคารได้มกีารหมุนเวยีนหรอืเคลื่อนที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้น ทัง้น้ี 
ผลติภณัฑก์ลุ่มพดัลมระบายอากาศเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการติดตัง้ระบบระบายความรอ้นใหก้บั
ลูกคา้ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

พดัลมอตุสาหกรรม 
แบบแขวนและแบบตัง้พืน้ 

    
 

 
 Propeller Fan Axial Fan Centrifugal Fan Roof Fan 
   

2.1.3 กลุ่มพดัลมอตุสาหกรรมและพดัลมระบายอากา

2.1.3.1 พดัลมอตุสาหกรรม

บริษัทฯ จัดหาและจัดจ าหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้บริษัทฯ จัดหาและจัดจ าหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้บริษัทฯ จัดหาและจั
เครื่องหมายการคา้ “MASTERKOOL” 
หน้ากว้างขนาด 20 น้ิว 24 น้ิว และ 
คงทนสูง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัจดัจ าหน่ายพดัลมอุตสาหกรรม
ภายใต้ตราสนิคา้ “CoolTop” ซึ่งเป็น 
ประหยดั โดยม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้งขนาด 
24 น้ิว และ 30 น้ิว ทัง้น้ี พดัลมอุตสาหกรรมมทีัง้แบบตัง้พืน้และ
แขวน สามารถปรบัส่ายได ้90 องศา และปรบัลมได ้

อตุสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ (Industrial Fan and Ventilation Fan)

ดจ าหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้
ม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลม

30 น้ิว ซึ่งใช้วสัดุที่มคีวาม
คงทนสูง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัจดัจ าหน่ายพดัลมอุตสาหกรรม

Fighting Brand ราคา
ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้งขนาด 20 น้ิว

น้ิว ทัง้น้ี พดัลมอุตสาหกรรมมทีัง้แบบตัง้พืน้และ
องศา และปรบัลมได ้3 ระดบั ให้
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พดัลมอตุสาหกรรม 
แบบแขวนและแบบตัง้พืน้ 

    
 

 
 Propeller Fan Axial Fan Centrifugal Fan Roof Fan 
   

  21 
 

 

2.1.4 งานบริการให้เช่า  

บริษัทฯ ให้บริการอุปกรณ์ สินค้าหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปญัหาอากาศร้อนและท าความเย็น
ภายนอกอาคารหรือพื้นที่กลางแจ้งที่ไม่สามารถติดตัง้ระบบปรบัอากาศได้ เหมาะส าหรบัการจดังานตาม
เทศกาลต่างๆ  นอกจากน้ี งานบรกิารใหเ้ช่าของบรษิทัฯ ยงัครอบคลุมถงึอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใหง้านบรกิารงาน
เช่าของบรษิทัฯ เป็นการบรกิารแบบครบวงจร (One-stop service) โดยบรษิทัฯ ให้ค าปรกึษาและน าเสนอ
ทางเลอืกทีเ่หมาะสมส าหรบัลูกคา้แต่ละราย 

ทัง้น้ี ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ที่ให้บรกิารเช่าใช้งาน ไดแ้ก่ พดัลมไอน ้า และพดัลมไอเยน็ พดัลมอุตสาหกรรม 
เครื่องสรา้งหมอก รวมถงึอุปกรณ์เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ เช่น เครื่องปรบัอากาศ เต๊นท์ เวท ีโต๊ะ เก้าอี้ ส าหรบัการจดั
กจิกรรมภายนอกอาคาร เช่น งานจดัเลีย้ง งานแขง่ขนักฬีา งานแถลงขา่วเปิดตวัผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

2.1.5 งานบริการหลงัการขาย  

บริษัทฯ มีนโยบายรบัประกันสินค้า   ซึ่งมีระยะเวลารบัประกันซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรีเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากการซื้อสินค้า และมีทีมช่างเทคนิคคอยบริการหลังการขายทุกภูมิภาคทัว่
ประเทศ  ซึง่ลูกคา้สามารถตดิต่อแจง้และสอบถามขอ้มูลไดผ้่าน Call center ไดท้ี่เบอรโ์ทรศพัท์ 0 2953 8800 
ได้ทุกวนั นอกจากน้ี บรษิทัฯ ให้บรกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิค้า (Warranty) ภายหลงัจากที่หมดประกนั
สนิค้าแล้ว รวมไปถึงการขายบรกิารการบ ารุงรกัษา (Maintenance) เป็นรายปีส าหรบัสนิค้าที่หมดอายุการ
รบัประกนัแลว้ 

2.2] ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัโอโซน 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหบ้รษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ี่ช่วยในการ
ประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม โดยด าเนินธุรกิจจดัหา จดัจ าหน่าย ใหเ้ช่าใช้งาน และบรกิารระบบผลติโอโซน
เพื่อการอนุรกัษ์พลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม เช่น การปรบัปรุงคุณภาพของน ้า และการฆ่าเชื้อโรคในระบบต่างๆ ซึ่ง
คุณสมบตัขิองโอโซนเมื่อไปท าปฏิกริยิากบัสารใดๆ แลว้ จะสลายตวัไปเป็นอ๊อกซิเจนจงึท าใหไ้ม่มสีารเคมตีกคา้ง และ
โอโซนยงัช่วยป้องกนัการเกดิตะกรนัที่เกดิขึน้ใหม่โดยการยบัยัง้กรดคารบ์อลคิและแคลเซยีมในน ้าซึ่งเป็นสาเหตุของการ
เกดิตะกรนั อกีทัง้ยงัมคีณุสมบตัใินการสลายตะกรนัทีเ่กาะอยูใ่นท่อเดมิภายในระบบ ท าใหไ้ม่ต้องเตมิสารเคมเีพื่อลดการ
เกดิตะกรนัและฆา่เชือ้โรคในน ้า 

จากคุณสมบตัขิองโอโซนดงักล่าวบรษิทัฯ จงึไดป้ระยุกต์ใช้ระบบโอโซนกบัระบบหล่อเยน็ (Cooling Tower) ของระบบ
ปรบัอากาศในอาคารขนาดใหญ่ และใช้กบัระบบซกัผา้ของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายพลงังานและ
สารเคมีได้อย่างน่าพอใจ โดยปจัจุบนับรษิทัฯ มรีายได้ทัง้จากการจ าหน่าย การแบ่งรายได้ที่เกิดจากผลต่างของการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการติดตัง้ระบบ และการให้เช่าใช้งาน เป็นต้น ซึ่งปจัจุบนับริษทัฯ มีลูกค้าหลกัเป็น
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล เป็นตน้  นอกจากน้ี ระบบโอโซนของบรษิทัฯ ยงัสามารถประยุกต์ใช้งาน
ด้านอื่นๆ เช่น เพื่อลดการใช้คลอรีนและสารก่อมะเร็งในสระว่ายน ้า บ าบดัน ้ าเสียและฆ่าเชื้อโรค ปรบัปรุงคุณภาพ
น ้าประปาโดยช่วยลดสารประกอบอนิทรยีใ์นน ้าทีเ่ป็นสาเหตุหน่ึงของการเกดิสารก่อมะเรง็ เป็นตน้ 

 



22 รายงานประจ าปี 2559  
 

 
 

 

 
 

นอกจากงานระบบโอโซนขนาดใหญ่แล้ว บริษทัฯ ยงัได้ประยุกต์ใช้งานโอโซนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ใน
ครวัเรอืน ไดแ้ก่ 1) เครื่องลา้งผกัระบบโอโซนซึง่ไดม้กีารน าเทคโนโลยโีอโซนเขา้มาใช้เพื่อใหผ้กัและผลไมท้ี่ผ่านการล้างดว้ยเครื่อง
น้ีมคีวามสด สะอาด ปราศจากเชื่อโรคและสารเคมตีกคา้ง โดยทีบ่รษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑเ์องและจา้งผูผ้ลติในต่างประเทศ
ท าการผลิต และบรษิทัฯ ได้ยื่นขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ส าหรบัเครื่องล้างผกัด้วยโอโซนแล้วกบักรมทรพัย์สนิทาง
ปญัญา กระทรวงพาณิชย ์และ 2) เครื่องก าจดักลิน่รองเท้าดว้ยโอโซนซึ่งบรษิทัฯ ไดน้ าสนิคา้เขา้มาขาย ซึ่งประยุกต์ใช้ก๊าซโอโซน
มาท าลายเชื้อแบคทีเรยีอย่างรวดเรว็ ท าให้สามารถก าจดัแบคทเีรยีที่สะสมในรองเท้าได้เป็นอย่างด ีโดยผลิตภณัฑ์ดงักล่าววาง
จ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “Ingreen” ทีห่า้งคา้ปลกีสมยัใหม ่และทีบ่รษิทัฯ  
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3] การตลาดและการแข่งขนั 

3.1] กลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

ที่ผ่านมาจนถึงปจัจุบนั บรษิทัฯ มเีป้าหมายที่จะเป็นผู้น าดา้นพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ โดยมสี่วนแบ่งการตลาดสูง
ทีส่ดุในประเทศไทย จงึมุ่งเน้นการท าการตลาดในหลายรูปแบบภายใต้สโลแกน “มาสเตอรค์ลู ผู้น าตวัจริง ความเยน็
ยุคใหม่” เพื่อเน้นใหเ้หน็ว่า ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นผลติภณัฑ์ทางเลอืกระหวา่งพดัลมและเครื่องปรบัอากาศ ซึ่ง ได้
รวมเอาข้อดีของทัง้สองอย่างเข้าด้วยกันคือ ให้อากาศที่ เย็นมากกว่าพัดลม  และประหยัดค่าไฟฟ้ามากกว่า
เครื่องปรบัอากาศ  ภายใตส้โลแกน “เยน็ได้ใจ ประหยดัได้จริง” เพื่อใหบ้รษิทัฯ ก้าวไปสู่ความเป็นผูน้ าดา้นเครื่องสรา้ง
ลมเยน็ทีป่ระหยดัพลงังาน โดยบรษิทัฯ จะเน้นการออกแบบและสรรหาผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพและประสทิธภิาพที่ด ีมกีาร
รบัประกนัสนิคา้ และมศีูนยบ์รกิารลูกคา้ครอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้เมื่อไดร้บั
ประสบการณ์การใชผ้ลติภณัฑข์อง  บรษิทัฯ โดยทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดกลยทุธท์ีส่ าคญัในการด าเนินธรุกจิดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 กลยทุธด้์านการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อกลยทุธด์า้นการตลาดและประชาสมัพนัธ ์โดยเน้นการประชาสมัพนัธใ์นส่วนของตรา
สนิค้าและเครื่องหมายการคา้ “MASTERKOOL” รวมทัง้ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ผ่านช่องทางและกจิกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง โดยสามารถสรุปนโยบายการส่งเสรมิการขายและการประชาสมัพนัธ ์ตวัอย่างกิจกรรมต่างๆ และช่องทางการ
โฆษณาประชาสมัพนัธไ์ด ้ดงัน้ี 

3.1.1.1 บรษิทัฯ ท าประชาสมัพนัธผ์่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.masterkool.com อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็น
ช่องทางประชาสมัพนัธส์ู่ลูกคา้ทุกประเภทในการเขา้ถึงขอ้มูลและท าความรูจ้กับรษิทัฯ ผลิตภณัฑ์ที่
บรษิทัฯ จ าหน่าย  

3.1.1.2 บรษิทัฯ ท าประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสิง่พมิพต์่างๆ เพื่อใหต้ราสนิคา้ และผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นที่
รูจ้กัมากขึน้ เช่น โบรชวัรผ์ลติภณัฑ ์หนงัสอื Corporate Book และคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

3.1.1.3 บรษิทัฯ มกีารออกโฆษณาเพื่อประชาสมัพนัธบ์รษิทัฯ และผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ผ่านสื่อวทิยุ และ
สื่อป้ายโฆษณา เช่น ป้ายโฆษณาสนบัสนุนตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 

3.1.1.4 บรษิทัฯ ท าการประชาสมัพนัธผ์า่นสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ดงัน้ี 
• สื่อ Facebook ที ่http://www.facebook.com/MasterkoolFan  
• สื่อ YouTube  ที ่http://www.youtube.com/user/masterkoolfan 
• สื่อ LINE (Line ID: MasterkoolFan) 

3.1.1.5 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูธ ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ อยา่งต่อเน่ือง  

• งานแสดงสนิคา้ในประเทศ เช่น มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี
(งาน Thailand Industrial Expo) งานแสดงสนิคา้อุตสาหกรรม 
อาหาร (Food & Hotel Thailand) และงานโฮมโปรเอก็ซโ์ปร (HomePro Expo) เป็นตน้ 

• งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น งานกวางโจวแฟร์ (Canton Fair) สาธารณรฐั
ประชาชนจนี และงานแสดงสนิคา้ในประเทศที่มตีวัแทนจ าหน่าย เช่น ประเทศเวยีดนาม 
เป็นตน้ 

3.1.1.6 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมและงานทางดา้นสงัคมอย่างต่อเน่ือง เช่น การ
มอบพดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ ใหก้บัวดั สถานปฏบิตัธิรรม และโรงเรยีน เพื่อแกป้ญัหาอากาศรอ้น  

3.1.1.7 การท ารายการส่งเสรมิการขาย หรอืจดัรายการส่วนลดทางการค้าเป็นพเิศษในช่วงเวลาหน่ึงให้กบั
ลูกคา้ประเภทต่างๆ ของบรษิทัฯ  
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นอกเหนือจากช่องทางการประชาสมัพนัธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว บรษิทัฯ เล็งเหน็ถึงความส าคญัในการเข้าถึงลูกค้า
โดยตรงเพื่อสรา้งความรบัรูถ้งึผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ โดยไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีอ่ยู่ประจ าแผนกในสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ เพื่อ
ประชาสมัพนัธ ์ใหค้ าแนะน าและสรา้งความรบัรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ของบรษิทัฯ   

ปจัจุบนักลุ่มลูกค้าในช่องทางห้างค้าปลีกสมยัใหม่ เป็นกลุ่มลูกค้าที่สร้างรายได้ให้กบับรษิทัฯ สูงที่สุด ประมาณร้อยละ 
47.18 ของรายไดข้ายและบรกิาร เน่ืองจากเป็นช่องทางจ าหน่ายขนาดใหญ่กระจายครอบคลุมในทุกภูมภิาคทัว่ประเทศและเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง และมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้ของสาขาอย่างต่อเน่ือง และในช่วงปลายปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่เจรจาน าผลติภณัฑ์
เขา้ไปจ าหน่ายในหา้งคา้ปลกีรายใหมเ่พิม่เตมิ เช่น บิก๊ซ ีเทสโกโ้ลตสั เป็นตน้  

3.1.2 กลยทุธด้์านการพฒันาและคดัเลือกสินค้าท่ีมีคณุภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

บรษิทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของความต้องการของผู้บรโิภค โดยเมื่อได้สร้างความรบัรู้ในตราสนิค้าและ
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แล้ว บริษทัฯ ต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพและคุณลกัษณะที่ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้รโิภค และเหมาะสมกบัตราสนิค้าของบรษิทัฯ  ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารส ารวจและสอบถามความต้องการของผู้บรโิภค 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มีการศึกษา
เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่เพื่อการพฒันาใหไ้ดค้ณุภาพทีด่กีวา่อยู่เสมอ  

โดยช่วงเริม่ต้นบรษิทัฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์เกี่ยวกบัพดัลมไอน ้าเป็นหลกั ซึ่งผู้บรโิภคมีความกงัวลเกี่ยวกบั
ละอองน ้าทีอ่าจท าใหเ้ปียก หรอืปว่ย  บรษิทัฯ จงึเริม่สรรหาและพฒันาผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ซึง่ไม่มลีะอองน ้า พรอ้มกบั
ระบบโอโซนที่ช่วยก าจดัเชื้อโรคเพื่อตอบโจทย์ความกงัวลของผู้บริโภค ต่อมาบรษิทัฯ ได้มกีารพฒันาระบบควบคุม
ความชืน้ในพดัลมไอเยน็ เพื่อช่วยควบคมุระดบัความชืน้ทีพ่อเหมาะจากการใชพ้ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ  

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บรษิทัฯ ได้พฒันาพดัลมไอเยน็รุ่น KOOLBOT Series ที่สามารถสร้างลมเยน็อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการดึงอากาศเข้ารอบทิศทาง และล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ได้แถลงข่าวเปิดตวั
นวตักรรมพดัลมไอเย็นแบบ Wall-Type ที่สามารถสร้างความเย็นส าหรบัสถานที่ที่มีพื้นที่จ ากดั เช่น ร้านค้า และ
รา้นอาหารขนาดเลก็ เป็นตน้ 

บรษิทัฯ เน้นกระบวนการและขัน้ตอนการคน้ควา้ วจิยั พฒันา และคดัสรรผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพตรงกบัความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ผ่านการร่วมมือกนัของทุกฝ่ายในบริษทัฯ และในบางโครงการได้ร่วมมือพฒันากบั
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั และส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ โดยมี
ความต้องการของลูกค้าเป็นเป้าหมายที่ส าคญั นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีระบวนการควบคุมคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร 
โดยมกีารคดัเลอืกผูผ้ลติทีเ่ชื่อถอืได ้มมีาตรฐานในการผลติสนิคา้ที่มคีุณภาพตามที่บรษิทัฯ ก าหนด ซึ่งบรษิทัฯ มกีารสุ่ม
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้บรโิภคถึงผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ และมี
คุณลกัษณะตรงตามความต้องการ บรษิทัฯ เชื่อว่าเมื่อผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มคีุณภาพจนสามารถไดร้บัความไวว้างใจ
จากลูกค้าแล้ว ย่อมเกิดการบอกต่อและน ามาซึ่งชื่อเสยีงของตราสนิค้า พร้อมทัง้ลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญัมากกบัการพฒันาและการคดัเลอืกสนิคา้ทีม่คีณุภาพซึง่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

3.1.3 กลยทุธด้์านการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม 

บรษิทัฯ มกีลยทุธก์ารก าหนดราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้และอยู่ในระดบัที่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง
ในตลาดได้ ซึ่งบริษทัฯ วางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นสนิค้าที่มคีุณภาพดแีละคุ้มค่าต่อผู้บรโิภค พร้อมทัง้มี
บรกิารหลงัการขาย การรบัประกนัสนิคา้ และมศีูนยซ์่อมและบรกิาร  ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคู่แข่งรายย่อยบางรายที่เน้น
เฉพาะการขายสินคา้ราคาถูก นอกจากคุณภาพและบรกิารแล้ว บรษิทัฯ ยงัมีกลยุทธ์การก าหนดราคาที่ค านึงถึงกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ลูกคา้รายย่อยใช้งานตามบ้าน และลูกคา้องคก์รใช้
งานในโรงงานหรอืคลงัสนิค้า นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ์ที่มกีารแข่งขนัสูงและมยีอดขายจ านวนมาก บรษิทัฯ อาจพจิารณา
ราคาเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ของคูแ่ขง่ในรุน่ทีเ่ทยีบเคยีงได ้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ เชื่อวา่จากคณุภาพและการก าหนดราคาสนิคา้ที่
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เหมาะสม จะเป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัที่ท าใหบ้รษิทัฯ และตราสนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นที่ยอมรบัในตลาดพดัลมไอเยน็ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  

3.1.4 กลยทุธก์ารบริหารช่องทางการจ าหน่ายและพนักงานขาย 

ภายหลงัจากที่ได้ผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพและราคาที่เหมาะสมแล้ว บรษิทัฯ จะได้พิจารณาถึงวธิีการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ทีด่แีก่ลูกคา้และการจดัจ าหน่ายสนิคา้ โดยบรษิทัฯ มชี่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ จดัจ าหน่าย
โดยตรงจากบรษิทัฯ จ าหน่ายผา่นหา้งคา้ปลกีสมยัใหมแ่ละเวป็ไซต ์จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ และตวัแทน
จ าหน่ายในต่างประเทศ ยอดจ าหน่ายผา่นช่องทางหา้งคา้ปลกีเตบิโตขึน้ตามล าดบั เน่ืองจากเป็นช่องทางที่สามารถเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคไดง้า่ยและมสีาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ รวมถงึลูกคา้จะไดส้มัผสัถงึประสทิธภิาพของสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ ซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของลูกคา้  

ทัง้น้ีบรษิทัฯ จ าหน่ายสนิค้าผ่านหา้งค้าปลกี เช่น แมค็โคร โฮมโปร เมกาโฮม ไทวสัดุ  เป็นต้น และเมื่อเดอืน
กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่วางจ าหน่ายผา่นสาขาต่างๆของบิก๊ซ ีและเทสโกโ้ลตสัดว้ย  

อยา่งไรกด็ ีปจัจยัทีส่ าคญัทีส่ดุประการหน่ึงทีจ่ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางหา้ง
คา้ปลกีสมยัใหม่ คอื การใหบ้รกิารของพนักงานขาย (Product Consultant : PC) ซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มูลการใช้งานของสนิคา้
แก่ลูกคา้โดยตรง โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหม้พีนกังานขายประจ าอยู่ในทุกสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ที่จ าหน่ายสนิคา้
ของบรษิทัฯ และมกีารพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถการใชง้านผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 

• อบรมพนักงานขายก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสนิค้าของบริษทัฯ เพื่อให้สามารถ
น าเสนอและใหค้ าแนะน าสนิคา้แก่ลูกคา้ไดถู้กตอ้ง 

• การก าหนดเป้าหมายและคา่ตอบแทนในการขายทีม่คีวามเหมาะสม เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
• การตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานขายอย่างใกล้ชดิ เพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ไขปญัหาที่อาจเกดิขึน้ และ

มกีารจดัประชุมพนักงานขายอย่างสม ่าเสมอทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดใีนหมูพ่นักงานขาย  

• การวางระบบจดัสง่ขอ้มลูรายวนัในเรื่องการจ าหน่ายสนิคา้ และสนิคา้คงเหลอืในแต่ละรุ่น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบรหิารสนิคา้คงคลงัและการวางแผนการตลาด 

3.1.5 กลยทุธก์ารบริการหลงัการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะรบัประกนัคุณภาพสนิค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลงัจากที่จ าหน่ายใหลู้กคา้ บริษทัฯ ให้
ความส าคญักบัคุณภาพสนิค้า การบรกิารหลงัการขาย และความพงึพอใจของลูกค้า เน่ืองจากเป็นปจัจยัส าคญัในการ
สร้างความเชื่อถือในผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ท าให้เกิดการซื้อซ ้าและบอกต่อไปยงัผู้บรโิภครายอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อยอด
จ าหน่ายของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยเฉพาะความพงึพอใจของลูกคา้ถอืเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ จงึมกีารส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้จากแบบสอบถาม การโทรศพัท์พูดคุยสอบถามความพงึพอใจของลูกคา้
หลงัการขายหรอืบรกิารอยา่งใกลช้ดิ เพื่อน าผลวเิคราะหข์อ้มลูมาท าแผนการปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อไป  

3.2] ลกัษณะและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

บรษิทัฯ มกีลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา โรงแรม 
โรงพยาบาล ศูนยก์ารคา้ สถานทีท่่องเทีย่ว รา้นอาหาร ลูกคา้รายยอ่ยทีใ่ชใ้นครวัเรอืน ฯลฯ ซึง่กลุ่มลูกคา้ในประเทศสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คอื ลูกคา้องคก์ร และลูกคา้รายยอ่ย โดยสามารถแยกประเภทของลูกคา้ตามกลุ่มผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ดงัน้ี 
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เหมาะสม จะเป็นหน่ึงในปจัจยัส าคญัที่ท าใหบ้รษิทัฯ และตราสนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นที่ยอมรบัในตลาดพดัลมไอเยน็ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  

3.1.4 กลยทุธก์ารบริหารช่องทางการจ าหน่ายและพนักงานขาย 

ภายหลงัจากที่ได้ผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพและราคาที่เหมาะสมแล้ว บรษิทัฯ จะได้พิจารณาถึงวธิีการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ทีด่แีก่ลูกคา้และการจดัจ าหน่ายสนิคา้ โดยบรษิทัฯ มชี่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ จดัจ าหน่าย
โดยตรงจากบรษิทัฯ จ าหน่ายผา่นหา้งคา้ปลกีสมยัใหมแ่ละเวป็ไซต ์จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ และตวัแทน
จ าหน่ายในต่างประเทศ ยอดจ าหน่ายผา่นช่องทางหา้งคา้ปลกีเตบิโตขึน้ตามล าดบั เน่ืองจากเป็นช่องทางที่สามารถเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคไดง้า่ยและมสีาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศ รวมถงึลูกคา้จะไดส้มัผสัถงึประสทิธภิาพของสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ ซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของลูกคา้  

ทัง้น้ีบรษิทัฯ จ าหน่ายสนิค้าผ่านหา้งค้าปลกี เช่น แมค็โคร โฮมโปร เมกาโฮม ไทวสัดุ  เป็นต้น และเมื่อเดอืน
กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่วางจ าหน่ายผา่นสาขาต่างๆของบิก๊ซ ีและเทสโกโ้ลตสัดว้ย  

อยา่งไรกด็ ีปจัจยัทีส่ าคญัทีส่ดุประการหน่ึงทีจ่ะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางหา้ง
คา้ปลกีสมยัใหม่ คอื การใหบ้รกิารของพนักงานขาย (Product Consultant : PC) ซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มูลการใช้งานของสนิคา้
แก่ลูกคา้โดยตรง โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหม้พีนกังานขายประจ าอยู่ในทุกสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ที่จ าหน่ายสนิคา้
ของบรษิทัฯ และมกีารพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถการใชง้านผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 

• อบรมพนักงานขายก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสนิค้าของบริษทัฯ เพื่อให้สามารถ
น าเสนอและใหค้ าแนะน าสนิคา้แก่ลูกคา้ไดถู้กตอ้ง 

• การก าหนดเป้าหมายและคา่ตอบแทนในการขายทีม่คีวามเหมาะสม เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
• การตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานขายอย่างใกล้ชดิ เพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ไขปญัหาที่อาจเกดิขึน้ และ

มกีารจดัประชุมพนักงานขายอย่างสม ่าเสมอทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดใีนหมูพ่นักงานขาย  

• การวางระบบจดัสง่ขอ้มลูรายวนัในเรื่องการจ าหน่ายสนิคา้ และสนิคา้คงเหลอืในแต่ละรุ่น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการบรหิารสนิคา้คงคลงัและการวางแผนการตลาด 

3.1.5 กลยทุธก์ารบริการหลงัการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

โดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะรบัประกนัคุณภาพสนิค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลงัจากที่จ าหน่ายใหลู้กคา้ บริษทัฯ ให้
ความส าคญักบัคุณภาพสนิค้า การบรกิารหลงัการขาย และความพงึพอใจของลูกค้า เน่ืองจากเป็นปจัจยัส าคญัในการ
สร้างความเชื่อถือในผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ท าให้เกิดการซื้อซ ้าและบอกต่อไปยงัผู้บรโิภครายอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อยอด
จ าหน่ายของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยเฉพาะความพงึพอใจของลูกคา้ถอืเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ จงึมกีารส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้จากแบบสอบถาม การโทรศพัท์พูดคุยสอบถามความพงึพอใจของลูกคา้
หลงัการขายหรอืบรกิารอยา่งใกลช้ดิ เพื่อน าผลวเิคราะหข์อ้มลูมาท าแผนการปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อไป  

3.2] ลกัษณะและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

บรษิทัฯ มกีลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา โรงแรม 
โรงพยาบาล ศูนยก์ารคา้ สถานทีท่่องเทีย่ว รา้นอาหาร ลูกคา้รายยอ่ยทีใ่ชใ้นครวัเรอืน ฯลฯ ซึง่กลุ่มลูกคา้ในประเทศสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คอื ลูกคา้องคก์ร และลูกคา้รายยอ่ย โดยสามารถแยกประเภทของลูกคา้ตามกลุ่มผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ดงัน้ี 
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กลุ่มสินค้า ลกูค้าเป้าหมาย 
พดัลมไอน ้า  งานกจิกรรมกลางแจง้ แหล่งท่องเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร วดั สนามกฬีา โรงงาน ฯลฯ 
พดัลมไอเยน็ ลกูคา้รายย่อย แหล่งท่องเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั สนามกฬีา โรงงาน  

โรงเรยีน คลงัสนิคา้ ฯลฯ 
พดัลมระบายอากาศ/พดัลมอตุสาหกรรม  แหล่งท่องเทีย่ว รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั สนามกฬีา โรงงาน คลงัสนิคา้ ฯลฯ 
ระบบโอโซน ศนูยก์ารคา้ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลติน ้าประปา และลกูคา้รายย่อย ส าหรบัเครือ่ง

ลา้งผกัโอโซนและเครือ่งดบักลิน่รองเทา้โอโซน ฯลฯ 
  

3.3] การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านทางช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทางหลกั ได้แก่ การจ าหน่ายให้กบัผู้บรโิภค
โดยตรง (Direct) ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (ModernTrade) ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) และตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ 
(Agent) 

 

3.3.1 ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) 

บรษิทัฯ มกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์พดัลมไอน ้า พดัลมไอเยน็ และพดัลมอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ เครื่องล้าง
ผกัโอโซน และเครื่องก าจดักลิ่นรองเท้าดว้ยโอโซนผ่านช่องทางธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ ซึ่งลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทลูกคา้รายยอ่ย โดยทีบ่รษิทัฯ แบ่งธรุกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

3.3.1.1 จ าหน่ายผา่นหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ที่มหีน้ารา้นลูกคา้สามารถสมัผสัและทดลองใช้สนิคา้ พรอ้มทัง้รบัรู้
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ไดก่้อนตดัสนิใจซื้อ เช่น โฮมโปร แมค็โคร เมกาโฮม ไทวสัดุ บิก๊ซ ีและ
เทสโก้ โลตสั เป็นต้น โดยที่ในปี 2556 – ปี 2559 จ านวนสาขาของห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ที่บรษิทัฯ 
ไดร้บัอนุญาตใหน้ าสนิคา้ไปจ าหน่ายสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
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แบ่งตามผูค้า้ปลกีสมยัใหม่ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(สาขา) (สาขา) (สาขา) (สาขา) 

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

   
8 

Power Buy    7 
เทสโก ้โลตสั    43 

รวมสาขาของผูค้้าปลีกสมยัใหม่ 39 112 204 238 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.2 จ า ห น่ า ย ผ่ า น แค็ ต ต า ล็ อ ก  โ บ ร ชัว ร์  แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซต์  เ ช่ น  ที วี ไ ด เ ร็ ค  7-แ ค็ต ต า ล็ อ ก 
(www.24shopping.co.th) www.lazada.co.th www.pantavanij.com www.tarad.com เป็นตน้ 

 

 

3.3.1.2 จ า ห น่ า ย ผ่ า น แค็ ต ต า ล็ อ ก  โ บ ร ชัว ร์  แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซต์  เ ช่ น  ที วี ไ ด เ ร็ ค  
(www.24shopping.co.th) www.lazada.co.th www.pantavanij.com www.tarad.com 
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3.3.2 การจ าหน่ายให้กบัผู้บริโภคโดยตรง (Direct) 

บรษิทัฯ จ าหน่ายผลติภณัฑท์ุกประเภทใหก้บัลูกคา้ทุกประเภทโดยตรงจากหน้ารา้นของบรษิทัฯ ซึ่งตัง้อยู่เลขที ่
12/16-17 และ 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ และขายผ่านพนักงานขายของ  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งลูกคา้หลกัส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ประเภทองคก์ร เช่น ลูกคา้งานกจิกรรมกลางแจ้ง 
โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ โรงแรม โรงพยาบาล สถานศกึษา สถานที่ราชการ เป็นต้น ในปี 2559 บรษิทัฯ 
มสีดัสว่นการจดัจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงรอ้ยละ 27.56 ของรายไดข้ายและบรกิารทัง้หมด  

3.3.3 ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) 

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในประเทศ บริษทัฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตวัแทน
จ าหน่ายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมถงึ พดัลมไอน ้า พดัลมไอเยน็ และพดัลมอุตสาหกรรม ทัง้แบบเคลื่อนที่และ
ติดตัง้งานระบบ รวมถึงการบรกิารหลงัการขายและบรกิารงานเช่า ซึ่งลูกค้าของตวัแทนจ าหน่ายมีทัง้ลูกค้า
องคก์รและลูกคา้รายยอ่ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ มตีวัแทนจ าหน่ายในประเทศครอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยที่ใน
ปี 2556 – ปี 2559 บรษิทัฯ มจี านวนตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) ดงัน้ี 

 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 
 (แหง่) (แหง่) (แหง่) (แหง่) 
ตวัแทนจ าหน่าย (Dealer) 144 283 211 210 

ทัง้น้ี ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศของบรษิทัฯ จะตอ้งผา่นขัน้ตอนการพจิารณาแต่งตัง้ ซึ่งค านึงถงึความสามารถ
ในการขายตามเป้าหมาย ขนาดหน้ารา้น ฐานะการเงนิและความสามารถในการช าระค่าสนิค้า เป็นหลกั โดย
บรษิทัฯ จะมกีารตดิตาม และประเมนิผลงานของตวัแทนจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อช่วยใหต้วัแทนจ าหน่าย
ของบรษิทัฯ ขายสนิคา้ไดต้ามเป้าการขายที่ตัง้ไว ้  นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะเป็นผูก้ าหนดเงื่อนไขการใหว้งเงนิ
เครดติและระยะเวลาการช าระเงนิ พร้อมทัง้ส่วนลด โดยพจิารณาจากประวตัิการช าระหน้ีในอดตี เป้าหมาย
ยอดขายที่ตกลงร่วมกนั ความสามารถในการช าระหน้ี เงนิทุนในกิจการ หลกัทรพัย์ค ้าประกนั และปจัจยัอื่นๆ 
ทัง้น้ี ในปี 2559 บรษิทัฯ มสีดัส่วนการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศประมาณรอ้ยละ 13.38 ของ
รายไดข้ายและบรกิาร 
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3.3.4 ตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ (Agent) 

การจดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในตลาดต่างประเทศ บรษิทัฯ มตีวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ที่มคีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญในพืน้ทีท่อ้งถิน่ในแต่ละประเทศ ซึ่งมคีวามเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้ในแต่ละผลติภณัฑใ์นแต่
ละพื้นที่ โดยบริษทัฯ เริ่มจดัจ าหน่ายในประเทศกรซีเป็นแห่งแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2547 และ ณ สิน้ปี 
2559 บริษทัฯ มีตวัแทนจดัจ าหน่ายต่างประเทศในกว่า 40 ประเทศทัว่โลก เช่น เวียดนาม แคนนาดา 
อนิโดนีเซยี ญี่ปุน่ เยอรมนั สเปน ออสเตรเลยี อนิเดยี สงิคโปร ์พม่า กมัพูชา และมาเลเซยี เป็นต้น  ทัง้น้ี ในปี 
2559 บรษิทัฯ มสีดัส่วนการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศรอ้ยละ 24.36 ของรายไดข้ายและ
บรกิาร 

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

จ านวนตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ 
แบง่ตามภมิูภาค 

31 ธ.ค.2556 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2559 
(สาขา) (สาขา) (สาขา) (สาขา) 

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

รวม 37 43 37 45 

4] ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

4.1] ข้อมลูอตุสาหกรรม 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นการจ าหน่ายพดัลมไอเยน็และพดัลมไอน ้า ซึ่งเป็นสนิคา้ทางเลอืกใหม่ในการท าความ
เยน็และประหยดัพลงังาน ซึง่ตลาดมกีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะพดัลมไอเยน็ เน่ืองจาก
เป็นเทคโนโลยใีหมท่ีม่กีารน าเสนอต่อผูบ้รโิภคไดไ้ม่นาน และยงัไม่มหีน่วยงานใดท าการส ารวจขอ้มลูของมูลคา่ตลาดใน
ประเทศ  อย่างไรก็ตามปจัจุบนัยงัไม่มกีารผลิตพดัลมไอเยน็ภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากประเทศจนี เน่ืองจากมตี้นทุนที่ต ่ากว่าการผลติเองภายในประเทศ ทัง้น้ีเมื่อพจิารณามูลค่าการน าเข้ าพดั
ลมไอเยน็ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ (Evaporative Air Coolers)  ในช่วง 3 ปีทีผ่า่นมาสรปุไดด้งัน้ี 

3.3.4 ตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ (Agent)
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
สถติกิารน าเขา้พดัลมไอเยน็ขนาดกลางถงึใหญ่ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
มลูคา่การน าเขา้พดัลมไอเยน็ของประเทศไทย 141.46 189.48 156.91 258.94 
อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ)  33.9 -17.2 65.0 
ทีม่า: รายงานสถติ ิกรมศุลกากร 

จากขอ้มูลกรมศุลกากรพบว่าปี 2559 ที่ผ่านมามยีอดการน าเขา้สนิคา้พดัลมไอเยน็ (Evaporative Air Coolers) ใน
อตัราทีเ่พิม่สงูขึน้มาก ซึง่เป็นไปตามอตัราการเตบิโตของตลาดภาพรวมที่มผีูจ้ าหน่ายหลายรายเขา้มาเป็นผูจ้ าหน่ายราย
ใหม่ แมว้่าเศรษฐกจิในภาพรวมในปีที่ผ่านมายงัมภีาวะชะลอตวัอยู่บ้าง แต่เน่ืองจากสภาพอากาศที่รอ้นจดัในช่วงตัง้แต่
เดอืนกุมภาพนัธแ์ละรอ้นอยา่งต่อเน่ืองถงึกลางปี 2559 ท าใหค้วามตอ้งการสนิคา้ประเภทน้ีมอีตัราการขยายตวัสงู  

นอกจากน้ี หากพิจารณาภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใกล้เคียงกับ
ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ พบว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมามูลค่าการจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศในประเทศไทยมแีนวโน้ม
ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2554 มกีารจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศในประเทศรวมทัง้สิ้น 1.12 ล้านเครื่อง คดิเป็น
มูลค่า 14,364 ล้านบาท และในปี 2559 มกีารจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศในประเทศรวมทัง้สิน้ 1.89 ล้านเครื่อง คดิเป็น
มูลค่า 26,468 ล้านบาท ทัง้น้ี จากปี 2554 - ปี 2559 จ านวนเครื่องปรบัอากาศที่จ าหน่ายในประเทศมกีารเจรญิเตบิโต
เฉลี่ยสะสมต่อปีรอ้ยละ 9 (Cumulative Average Growth Rate หรอื “CAGR”) และมูลค่าการจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ
ทีจ่ าหน่ายในประเทศมกีารเจรญิเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีรอ้ยละ 10.72 (CAGR) 

เมื่อพจิารณาถงึการจ าหน่ายพดัลมบา้นในประเทศ ซึง่เป็นสนิคา้อกีกลุ่มหน่ึงที่ใกล้เคยีงกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ 
พบว่าจ านวนพดัลม และมูลค่าการจ าหน่ายพดัลมในประเทศตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไปมกีารเปลี่ยนแปลงในอตัราไม่มาก 
ทัง้น้ีเน่ืองจากตลาดพดัลมตามบ้านอาจอยู่ในภาวะอิ่มตวั เมื่อเปรยีบเทียบมูลค่าการจ าหน่ายของเครื่องปรบัอากาศ
ภายในประเทศปี 2559 กบัช่วงเดยีวกบัของปีก่อนมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 16.59 และมูลค่าการจ าหน่ายผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ เฉพาะช่องทางคา้ปลกีมอีตัราเตบิโตรอ้ยละ 24.57 แต่ขณะที่อตัราการจ าหน่ายพดัลมในบ้านนัน้เตบิโตเพยีงรอ้ย
ละ 5.35 อยา่งไรกต็าม เมื่อเปรยีบเทยีบมูลค่าระหว่างตลาดพดัลมและเครื่องปรบัอากาศพบว่า ตลาดพดัลมมมีูลค่าน้อย
กวา่มาก โดยมมีลูคา่ประมาณรอ้ยละ 6 ของมลูคา่ตลาดของเครื่องปรบัอากาศในปี 2559 
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ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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4.2] คู่แข่งในอตุสาหกรรม 

ผูป้ระกอบการที่จ าหน่ายพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัฯ ที่อาจพจิารณาได้ว่า
เป็นคูแ่ขง่ของบรษิทัฯ มเีป็นจ านวนมากในประเทศ เน่ืองจากใชเ้งนิทุนไมส่งูมากนกั มอีตัราการเตบิโตสูงและมอีตัราก าไร
ขัน้ตน้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะผลิตภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ซึ่งไดร้บัความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อย่างไร
กต็าม ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นสนิคา้ที่มจีุดเด่นดา้นคุณภาพ และมรีะบบโอโซนเพื่อฆา่เชื้อโรคในน ้า มรีะบบควบคุม
ความชื้น ลดอุณหภูมิได้ทันทีที่เปิดใช้ รวมทัง้ตราสินค้า “MASTERKOOL” ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในตลาดด้าน
ผลติภณัฑท์ าความเยน็ทีม่คีณุภาพ   

นอกจากน้ี คูแ่ขง่ของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นรายเลก็ โดยหากเป็นรายที่มขีนาดรายไดใ้กล้เคยีงกบับรษิทัฯ จะเน้น
ท าการจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด และไม่ได้เน้นท าการตลาดพดัลมไอเยน็หรอืพดัลมไอน ้าอย่างจรงิจงั คู่แข่ง
เหล่าน้ีจะใช้กลยุทธด์้านราคาเข้าแข่งขนัในตลาด เน่ืองจากไม่มตี้นทุนเรื่องการออกแบบ การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
การบรกิารหลงัการขาย โดยประกอบธรุกจิลกัษณะซือ้มาขายไป หรอื Trading เป็นหลกั 

คูแ่ขง่อกีสว่นหน่ึงจะเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑใ์กลเ้คยีงกบับริษทัฯ เช่น ผูผ้ลติและจ าหน่ายพดัลม เขา้มา
สูต่ลาดพดัลมไอเยน็โดยอาศยัแบรนดข์องตนทีเ่ป็นทีย่อมรบัจากการจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ดมิ แต่ผลติภณัฑ์ประเภทพดัลม
ไอเยน็ยงัไมห่ลากหลายรุน่ 

ปจัจุบนัยงัไม่พบว่ามคีู่แข่งในตลาดที่มตีราสนิคา้ระดบัโลก (World Class Brand) ที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์แบบ
เดยีวกนักบับรษิทัฯ  

เมื่อพจิารณาขนาดรายไดข้องบรษิทัฯ เทยีบกบัขอ้มูลของบรษิทัคู่แข่งจากงบการเงนิซึ่งปรากฎบนเวบ็ไซต์กรม
พฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อาจสรปุไดว้า่ บรษิทัฯ คอืหน่ึงในผูน้ าดา้นผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็และพดัลมไอน ้า 
ซึ่งบรษิทัฯ มกีารท าตลาดมาอย่างจรงิจงัและต่อเน่ืองมานานกว่า 14 ปี และสอดคล้องกบัสโลแกนที่ว่า “มาสเตอรค์ูล 
ผู้น าตวัจริง ความเยน็ยคุใหม่” 

4.3] แนวโน้มอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในอนาคต 

พดัลมไอเยน็ซึ่งเป็นสนิคา้หลกัของบรษิทัฯ จดัว่าเป็นสนิคา้ทางเลอืกระหว่างพดัลมตามบ้านในตลาดซึ่งบางครัง้
การใช้งานในช่วงที่อากาศรอ้นจดัอาจไม่ไดช้่วยลดอุณหภูมขิองสภาพแวดล้อม พร้อมทัง้อาจสรา้งความหงุดหงดิใหก้บั
ผูใ้ชง้านได ้และเครื่องปรบัอากาศซึง่ใหค้วามเยน็สบายไดเ้ฉพาะเมื่ออยู่ภายในอาคาร แต่ความเยน็จากเครื่องปรบัอากาศ
จะมาพร้อมกบัค่าไฟฟ้าจ านวนมากและสนิคา้มรีาคาแพง ซึ่งผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ไดป้ระยุกต์ใช้นวตักรรมใหม่เขา้มา
ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในประเดน็ดงักล่าวโดยใหค้วามเยน็สบายพรอ้มด้วยค่าไฟฟ้าที่น้อยมากเทยีบกบั
เครื่องปรบัอากาศ และไม่มกีารใช้สารเคมทีี่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม  นอกจากน้ี พดัลมไอเยน็เป็นผลติภณัฑใ์หม่ซึ่ง
ไดร้บัการน าเสนอต่อผูบ้รโิภคไมน่าน จงึท าใหย้งัมโีอกาสในการเตบิโตอกีมากในอนาคต 
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4.2] คู่แข่งในอตุสาหกรรม 
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ดงันัน้ เมื่อพจิารณาตลาดของพดัลมไอเยน็ บรษิทัฯ เชื่อว่าจะมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก
เป็นผลิตภณัฑ์จากนวตักรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยให้ความเย็นมากกว่าพดัลมทัว่ไป และ
ประหยดัพลงังานมากกว่าเครื่องปรบัอากาศ ขณะที่พดัลมไอน ้าที่มกีารพ่นละอองน ้าไดร้บัความนิยมน้อยกว่า และลูกคา้
สว่นใหญ่จะเป็นลูกคา้องคก์ร เช่น โรงแรม โรงเรยีน สวนอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ฟารม์เลี้ยงสตัว ์เป็นต้น นอกจากน้ี 
ตลาดพดัลมไอน ้าอาจจะถูกแทนที่ดว้ยพดัลมไอเยน็ซึ่งมคีุณสมบตัิที่ดกีว่า  อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้งานกบับาง  
สถานทีอ่าจจะเหมาะสมกบัพดัลมไอน ้ามากกวา่ เช่น การจดังานกจิกรรมกลางแจง้ ลานเบยีร ์สนามกฬีา เป็นตน้  

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อธรุกิจการจ าหน่ายพดัลมไอเยน็และพดัลมไอน ้า 

1) การเติบโตของห้างค้าปลีกสมยัใหม่  

ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในช่วงการเติบโตและมี
ความต้องการสูง และปจัจุบนัช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ส าคญัและไดร้บัความนิยมจากผู้บรโิภคอย่างมาก ได้แก่ ห้างค้าปลีก
สมยัใหม ่ดงันัน้ การเตบิโตและการขยายสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่จงึส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของช่องทางการจดัจ าหน่ายและ
โอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้ในประเทศ  

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

เทสโกโ้ลตสั (ไฮเปอร/์เอ๊กซต์รา้) 157 163 170 175 3.8 4.3 2.9 
บิก๊ซ ี(ซุปเปอร/์จมัโบ/้เอ๊กซต์รา้) 119 121 125 126 1.7 3.3 0.8 
แมคโคร (ศูนยจ์ าหน่าย) 64 79 82 87 23.4 3.8 6.1 
โฮมโปร 64 71 77 80 10.9 8.5 3.9 
ไทวสัดุ (รวมโฮมเวริค์) 35 40 45 46 14.3 12.5 2.2 
เมกา โฮม 2 4 7 11 100.0 75.0 57.1 
รวม 441 478 506 525 8.4 5.9 3.8 
ทีม่า: การรวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ และรายงานประจ าปีของหา้งคา้ปลกี 

 
การท าความเยน็ 

Cooling 

การใช้พลงังาน 
Power Consumption 
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ในระหวา่งปี 2556 - ปี 2559 จ านวนสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหมม่กีารเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง จากจ านวนรวม 441 สาขา
ในปี 2556 มาเป็น 525 สาขาในปี 2559 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 3.8 ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายจะมีผลส าคญัต่อการเติบโตของยอดจ าหน่ายสินค้าที่วางจ าหน่ายในห้างค้าปลีกนัน้ ซึ่งรวมถึง
ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ พดัลมไอน ้า และพดัลมอุตสาหกรรมดว้ย 

2) สภาพอากาศ  

การเตบิโตของตลาดพดัลมไอเยน็และพดัไอน ้าของประเทศไทยขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศรอ้น และอุณหภูมทิี่สูงขึน้ในแต่ละ
ปี โดยเฉพาะช่วงฤดูรอ้นช่วงตัง้แต่ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึเดอืนมถิุนายน ซึ่งประเทศไทยมอีากาศรอ้นจดัจะเป็นช่วงที่มี
ยอดจ าหน่ายสงูทีส่ดุ   

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวทิยาเกี่ยวกบัอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในแต่ละปี แสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้ นในตลอด
ระยะเวลาหลายสบิปีทีผ่า่นมา 

ทีม่า: กรมอุตุนิยมวทิยา 

จากขอ้มลูสถติขิองกรมอุตุนิยมวทิยาแสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภูมเิฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทยเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง และเมื่อ
สงัเกตจากเสน้ค่าเฉลี่ยจะพบว่าอุณหภูมเิพิม่สูงขึน้จาก 32.1 องศาเซลเซยีส ในปี 2494 เป็น 32.7 องศาเซลเซยีส ในปี 2555 
หรอืคดิเป็นการเตบิโตเฉลีย่สะสมรอ้ยละ 0.03  

ทัง้น้ี แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมสิงูสดุเฉลีย่ของประเทศไทยจะสง่ผลดตี่อธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ 
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ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวทิยาเกี่ยวกบัอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในแต่ละปี แสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้ นในตลอด
ระยะเวลาหลายสบิปีทีผ่า่นมา 

ทีม่า: กรมอุตุนิยมวทิยา 

จากขอ้มลูสถติขิองกรมอุตุนิยมวทิยาแสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภูมเิฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทยเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง และเมื่อ
สงัเกตจากเสน้ค่าเฉลี่ยจะพบว่าอุณหภูมเิพิม่สูงขึน้จาก 32.1 องศาเซลเซยีส ในปี 2494 เป็น 32.7 องศาเซลเซยีส ในปี 2555 
หรอืคดิเป็นการเตบิโตเฉลีย่สะสมรอ้ยละ 0.03  

ทัง้น้ี แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมสิงูสดุเฉลีย่ของประเทศไทยจะสง่ผลดตี่อธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการท าความเยน็ 
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5] การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ขัน้ตอนในการจดัหาผลติภณัฑโ์ดยสรปุ 

 

5.1] การจดัหา วตัถดิุบ ช้ินส่วนประกอบ และผลิตภณัฑส์ าเรจ็รปู 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัคณุภาพของผลติภณัฑท์ีต่อ้งมกีระบวนการปรบัปรุง พฒันา และมนีวตักรรมอย่างต่อเน่ือง แต่
อย่างไรกต็ามต้นทุนการผลติผลติภณัฑบ์างประเภทไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น เงนิลงทุนในเครื่องจกัร
หรอือุปกรณ์ทีม่มีลูคา่สงู ความช านาญและประสบการณ์ระดบัสงูทีจ่ าเป็นในการผลติของผูค้วบคุมเครื่องจกัรและแรงงานที่ใช้ใน
การผลิต เป็นต้น ท าให้บริษทัฯ เลือกที่จะสัง่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ มาเพื่อประกอบเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป และสัง่ผลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รูปมาจ าหน่าย ซึ่งผลิตภณัฑ์ที่ส ัง่ซื้อต้องมคีุณภาพและมาตรฐานตามข้อก าหนดของบริษทัฯ และอยู่ภายใต้ต้นทุนที่
สมเหตุสมผล 

การจดัหาวตัถุดบิ ชิ้นส่วนประกอบและผลิตภณัฑส์ าเรจ็รูป ของบรษิทัฯ แบ่งเป็นการจดัซื้อส าหรบัผลติภณัฑ์ที่บรษิทัฯ 
ออกแบบเอง และการจดัซือ้เป็นผลติภณัฑส์ าเรจ็รูป โดยบรษิทัฯ จดัซื้อผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปและชิ้นส่วนผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปเพื่อ
ท าการประกอบสว่นใหญ่มาจากผูค้า้หรอืผูผ้ลติ (Supplier) ในประเทศจนีเป็นหลกั  

ทัง้น้ี บริษทัฯ จดัหาผลิตภณัฑ์จากผู้ค้าหรอืผู้ผลิต (Supplier) โดยค านึงถึงคุณภาพและราคาของสนิค้า รวมถึงความ
น่าเชื่อถือ ความสามารถในการจดัหา ความสามารถในการจดัส่ง และความช านาญของผู้ผลิตเป็นส าคญั โดยบริษทัฯ ได้
ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการจดัซื้อไวอ้ย่างเป็นระบบ โดยมทีะเบยีนของผูค้้าหรือผูผ้ลิตที่ไดผ้่านการอนุมตัิจากฝ่ายจดัการ

 การจดัซ้ือผลิตภณัฑ ์

ผลติภณัฑว์า่จา้งผลติ ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู 

การคดิคน้ วจิยั ออกแบบผลติภณัฑ ์ การสรรหา และคดัเลอืกผลติภณัฑ์ 

การสรรหาผูผ้ลติและว่าจา้งผลติผลติภณัฑ์ การสัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์

การน าเขา้ผลติภณัฑ ์

การบรหิารคลงัสนิคา้ 

การตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ 

การจดัจ าหน่ายและการกระจายผลติภณัฑ ์

การบรกิารหลงัการขาย 

การประกอบ 
พดัลมไอน ้า 

การตรวจสอบ 
คณุภาพผลติภณัฑ ์
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ของบรษิทัฯ (Approved Vendor List) และมกีารเปรยีบเทยีบราคาที่มกีารเสนอจากผูจ้ดัหาสนิคา้มากกว่า 1 รายขึน้ไป เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

1. การจดัซ้ือส าหรบัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ออกแบบเอง 

บรษิทัฯ เป็นผู้คิดค้น วิจยั และออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ยอดขายของบรษิทัฯ 
ความคิดเห็นของลูกค้า และแนวทางจากผู้บริหาร เป็นต้น ในการพฒันาแนวคิดและด าเนินงานวิจยัและพฒันา 
จากนัน้บรษิทัฯ ท าการสรรหาและวา่จา้งผูผ้ลติต่างประเทศผลติผลติภณัฑต์ามคุณภาพและลกัษณะตามที่ก าหนดไว ้
ซึง่มตีน้ทุนการผลติต ่ากวา่การผลติในประเทศ โดยส าหรบัผลติภณัฑอ์อกแบบของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1) ผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปพรอ้มจ าหน่าย ไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่ (Masterkool I-Kool) 
และเครื่องล้างผกัโอโซน โดยภายหลงัจากที่ผู้ผลิตต่างประเทศผลิตผลิตภณัฑ์ตามคุณสมบตัิที่บรษิทัฯ 
ก าหนดแลว้นัน้ บรษิทัฯ จะน าเขา้ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเขา้มาพรอ้มกบับรรจภุณัฑ์  

บรษิทัฯ ได้ท าสญัญาให้ผู้ผลิตรบัประกนัคุณภาพสนิคา้พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่ หากสนิค้าไม่เป็นไป
ตามคณุภาพทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้บรษิทัฯ สามารถเรยีกคา่ชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา   

(2) ชิ้นส่วนผลติภณัฑร์อการประกอบ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑก์ลุ่มพดัลมไอน ้า ซึ่งบรษิทัฯ สัง่ซื้อชิ้นส่วนจากหลาย
แหง่และท าการประกอบทีโ่รงงานของบรษิทัฯ 

2. การจดัซ้ือเป็นผลิตภณัฑส์ าเรจ็รปู 

ส าหรบัผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป บรษิทัฯ จะเป็นผูส้รรหาและคดัเลอืกผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพเหมาะสมจากผูผ้ลติใน
ต่างประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษทัฯ และสัง่ซื้อผลิตภณัฑ์โดยน าเขา้มาในรูปผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปพร้อมกบั
บรรจุภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปที่บรษิทัฯ น าเขา้มาขาย เช่น พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่ พดัลมอุ ตสาหกรรม
และพดัลมระบายอากาศ และเครื่องก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้   

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัน าเขา้ผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปประเภทพดัลมไอเยน็ขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ส าหรบัใช้ในงาน
ระบบในตระกูล U-KOOL เช่น รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบรษิทัฯ จะน าผลิตภณัฑด์งักล่าวมา
ประกอบและตดิตัง้ทีห่น้างานตามทีต่กลงกบัลูกคา้ของบรษิทัฯ 

ส าหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่  หากผลิตภัณฑ์เข้าข่ายเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บรษิทัฯ จะยื่นใบขออนุญาตกบัส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งต้อง
ผา่นขัน้ตอนการสง่ตวัอยา่งสนิคา้ไปตรวจสอบตามเกณฑม์าตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน
ผูผ้ลติรวมถงึการไปเยีย่มชมโรงงานของผูผ้ลติต่างประเทศ หากผลติภณัฑม์มีาตราฐานตามที่ก าหนด และโรงงาน
ผู้ผลิตมรีะบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามที่ สมอ. ก าหนดจงึจะออกใบอนุญาต มอก. ให้กบับรษิทัฯ  ทัง้น้ี 
สมอ. มมีาตรฐานการตดิตามผลหลงัการอนุญาต โดยจะสุม่ตรวจสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายและเขา้ตรวจโรงงานเป็นระยะ 

5.2] การน าเข้าผลิตภณัฑ ์

เมื่อผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ผลติตามการวา่จา้งหรอืตามค าสัง่ซื้อเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ผูผ้ลติต่างประเทศหรอื  บรษิทัฯ จะ
เป็นผูจ้ดัจา้งตวัแทนผูส้ง่สนิคา้ทีม่ใีบอนุญาตส่งสนิคา้ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ กบัผูผ้ลติ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีาร
ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าผลติภณัฑม์คีุณภาพและลกัษณะตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะมกีารป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกดิจากการขนส่งสนิคา้โดยในสญัญากบัผูผ้ลติและตวัแทนส่งออกจะระบุ
ว่า บรษิทัฯ รบัรู้สทิธขิองผลิตภณัฑเ์มื่อผลติภณัฑถู์กส่งมาที่บรษิทัฯ แล้ว หรอืในกรณีที่สญัญาไม่มกีารระบุการรบัรู้สทิธดิงักล่าว  
บรษิทัฯ จะด าเนินการท าประกนัภยัการขนสง่สนิคา้เพื่อป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการขนสง่ 
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บรรจุภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปที่บรษิทัฯ น าเขา้มาขาย เช่น พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่ พดัลมอุ ตสาหกรรม
และพดัลมระบายอากาศ และเครื่องก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้   

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัน าเขา้ผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปประเภทพดัลมไอเยน็ขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ส าหรบัใช้ในงาน
ระบบในตระกูล U-KOOL เช่น รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบรษิทัฯ จะน าผลิตภณัฑด์งักล่าวมา
ประกอบและตดิตัง้ทีห่น้างานตามทีต่กลงกบัลูกคา้ของบรษิทัฯ 

ส าหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่  หากผลิตภัณฑ์เข้าข่ายเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บรษิทัฯ จะยื่นใบขออนุญาตกบัส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งต้อง
ผา่นขัน้ตอนการสง่ตวัอยา่งสนิคา้ไปตรวจสอบตามเกณฑม์าตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน
ผูผ้ลติรวมถงึการไปเยีย่มชมโรงงานของผูผ้ลติต่างประเทศ หากผลติภณัฑม์มีาตราฐานตามที่ก าหนด และโรงงาน
ผู้ผลิตมรีะบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามที่ สมอ. ก าหนดจงึจะออกใบอนุญาต มอก. ให้กบับรษิทัฯ  ทัง้น้ี 
สมอ. มมีาตรฐานการตดิตามผลหลงัการอนุญาต โดยจะสุม่ตรวจสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายและเขา้ตรวจโรงงานเป็นระยะ 

5.2] การน าเข้าผลิตภณัฑ ์

เมื่อผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ผลติตามการวา่จา้งหรอืตามค าสัง่ซื้อเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ผูผ้ลติต่างประเทศหรอื  บรษิทัฯ จะ
เป็นผูจ้ดัจา้งตวัแทนผูส้ง่สนิคา้ทีม่ใีบอนุญาตส่งสนิคา้ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ กบัผูผ้ลติ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีาร
ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าผลติภณัฑม์คีุณภาพและลกัษณะตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะมกีารป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกดิจากการขนส่งสนิคา้โดยในสญัญากบัผูผ้ลติและตวัแทนส่งออกจะระบุ
ว่า บรษิทัฯ รบัรู้สทิธขิองผลิตภณัฑเ์มื่อผลติภณัฑถ์ูกส่งมาที่บรษิทัฯ แล้ว หรอืในกรณีที่สญัญาไมม่กีารระบุการรบัรู้สทิธดิงักล่าว  
บรษิทัฯ จะด าเนินการท าประกนัภยัการขนสง่สนิคา้เพื่อป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการขนสง่ 
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เมื่อผลิตภณัฑ์ถูกส่งมายงัท่าเรอืแล้ว บรษิทัฯ จะจดัจ้างผู้ด าเนินพธิกีารทางศุลกากร เพื่อน าผลิตภณัฑ์ออกจากท่าเรอื 
โดยขนสง่ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเขา้คลงั และขนสง่ชิน้สว่นผลติภณัฑส์ าหรบัการประกอบไปยงัโรงงานประกอบของบริษทั 

5.3] การบริหารจดัการคลงัสินค้า 

เมื่อสนิค้าไดร้บัการจดัส่งมาที่คลงัของบรษิทัฯ ซึ่งม ี2 แห่งหลกั ได้แก่ คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บรหิารคลงัสนิค้าจะเป็นผู้ตรวจนับสนิค้าให้ตรงกบัรายการจ านวนสนิค้าที่ทางผู้ผลิตแจ้งการจดัส่ง  โดยที่บรษิทัฯ บรหิารจดัการ
คลงัสนิค้าโดยใช้ระบบสารสนเทศ โดยจะมกีารตรวจนับผลติภณัฑ์ที่จะจดัเก็บเข้า และเบิกออกจากคลงัสนิค้า และมกีารตดิตาม
จ านวนผลติภณัฑค์งเหลอืในคลงัดว้ยระบบสารสนเทศดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ  

กรณีที่จ านวนผลติภณัฑค์งเหลอืลดลงเท่ากบัระดบัขัน้ต ่าที่ก าหนด (Minimum Safety Stock) บรษิทัฯ จะด าเนินการ
สัง่ซือ้ผลติภณัฑเ์พิม่เตมิเพื่อไมใ่หก้ระทบต่อยอดขายของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจนับผลติภณัฑใ์นคลงัสนิคา้เป็น
ประจ าทุกเดอืนโดยตรวจเชค็ผลติภณัฑท์ีม่อียูก่บัยอดทีแ่สดงในระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นการบรหิารคลงัสนิคา้  

5.4] การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบผลิตภณัฑ์ส าเรจ็รูปและชิ้นส่วนประกอบพดัลมไอน ้าภายหลงัจากการจดัส่งมาที่คลงัสนิค้าของ
บริษัท โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนประกอบ และ
ผลติภณัฑเ์พื่อใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ส าหรบัผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปที่น าเขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑจ์ากผูผ้ลติ บรษิทัฯ มกีารสุ่มเพื่อ
ตรวจเชค็คุณภาพสนิคา้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายรบัประกนัคุณภาพผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ โดยบรษิทัฯ จะเป็น
ผูร้บัผดิชอบการซ่อมแซมเพื่อใหผ้ลติภณัฑม์สีภาพสมบูรณ์ โดยทัว่ไปการรบัประกนัสนิคา้ของบรษิทัฯ จะมรีะยะเวลา 1 ปี    

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้ด าเนินการเคลมสนิค้าและชิ้นส่วนผลิตภณัฑท์ี่ไม่เป็นไปตามาตรฐานเพื่อให้ผูผ้ลิตคนืเงนิค่า
สนิคา้แก่บรษิทัฯ หรอืด าเนินการส่งผลติภณัฑใ์หม่มาทดแทนตามแต่ตกลง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดท้ าสัญญาใหผู้ผ้ลติรบัประกนั
คุณภาพสนิคา้พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่ หากสนิคา้ไม่เป็นไปตามคุณภาพที่บรษิทัฯ ก าหนดไว ้บรษิทัฯ สามารถเรยีกค่าชดเชย
จากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา  

5.5] การประกอบผลิตภณัฑ ์

กลุ่มผลติภณัฑพ์ดัลมไอน ้า หลงัจากผา่นกระบวนการตรวจสอบคณุภาพในสว่นของชิน้สว่นทีใ่ชใ้นการประกอบผลติภณัฑ์
พดัลมไอน ้าแลว้ บรษิทัฯ จะน ามาประกอบทีโ่รงงานทีพ่นสันิคมของบรษิทัฯ ดว้ยมาตรฐานการบรหิารจดัการ ISO 9001:2008 ทัง้น้ี 
เมื่อประกอบแลว้เสรจ็บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑอ์กีครัง้หน่ึง ก่อนน าสนิคา้ไปเกบ็ที่คลงัสนิคา้ของบรษิัทฯ 
เพื่อรอการจดัจ าหน่ายต่อไป  

5.6] การจดัจ าหน่ายและการกระจายผลิตภณัฑ ์

5.6.1 การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑผ์า่นทางช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงจาก
บรษิทัฯ  (Direct) ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ซึ่งรวมถงึออนไลน์ (On line Marketing) ตวัแทน
จ าหน่ายในประเทศ (Dealer) และตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ (Agent) 

5.6.2 การกระจายผลิตภณัฑ ์

บรษิทัฯ กระจายผลติภณัฑไ์ปยงัลูกคา้และช่องทางการจ าหน่ายโดยรถขนส่งของบรษิทัฯ และผ่านผูใ้หบ้รกิาร
ขนส่งสนิค้า โดยบรษิทัฯ ด าเนินการว่าจ้างบรษิทับรกิารขนส่งสนิค้า โดยคดิค่าจดัส่งตามระยะทาง น ้าหนัก 
และปรมิาตรของผลติภณัฑ ์โดยหากเกดิการเสยีหายระหว่างขนส่ง บรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้จะเป็นผูช้ าระ
คา่เสยีหายใหก้บับรษิทัฯ 
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5.7] การบริการหลงัการขาย 

บรษิทัฯ มนีโยบายรบัประกนัสนิค้า  ซึ่งมรีะยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรเีป็นระยะเวลา 1 ปี
หลงัจากการซือ้สนิคา้ และมทีมีช่างเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ  ซึ่งลูกคา้สามารถตดิต่อแจง้และสอบถาม
ขอ้มลูไดผ้า่น Call center ไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์0 2953 8800 ไดทุ้กวนั 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ให้บรกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) ภายหลงัจากที่หมดประกนัสนิคา้แล้ว รวมไปถึง
การขายบรกิารการบ ารงุรกัษา (Maintenance) ส าหรบัสนิคา้ทีห่มดอายกุารรบัประกนั  

6] ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม- 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั และแนวทางในการลดผลกระทบ หรอืแนวทางป้องกนัความเสีย่งสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ 

การเติบโตของธุรกิจของบรษิทัฯ มอีย่างต่อเน่ือง ท าให้ผลิตภณัฑ์พดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็เป็นที่รู้จกัมากขึ้นของ
ตลาด โดยเฉพาะตลาดพดัลมไอเยน็ซึ่งมแีนวโน้มอตัราการเติบโตสูง  เน่ืองจากความต้องการของตลาดในกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่เป็น
ทางเลอืกที่สามารถทดแทนเครื่องปรบัอากาศ ประกอบกบัสภาพอากาศรอ้นอย่างต่อเน่ืองที่เป็นปจัจยัผลกัดนัใหเ้กดิการตดัสนิใจ
ซื้อผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ี เป็นผลให้มผีู้ประกอบการหลายรายเริม่เขา้สู่ตลาดและเป็นคู่แข่งโดยตรงกบับรษิทัฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารท าการตลาดอยา่งต่อเน่ืองสง่ผลใหต้ราสนิคา้ “MASTERKOOL” เป็นที่ยอมรบัทัว่ไปในตลาด
เกีย่วกบัผลติภณัฑท์ าความเยน็ในพืน้ทีเ่ปิด ประกอบกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์การท าธุรกจิในกลุ่มผลติภณัฑท์ดแทน
เครื่องปรบัอากาศเป็นเวลานานมากกว่า 14 ปี รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัมพีนัธมติรทางธุรกจิที่ท าธุรกจิดว้ยกนัมานานและมชี่องทางการ
จดัจ าหน่ายหลายช่องทาง ทัง้หา้งคา้ปลกีสมยัใหม่มากกว่า 230 แห่ง และมแีผนจะขยายจ านวนสาขาเพิม่เตมิในปี 2560  จ าหน่าย
ผา่นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ 210 แหง่ และจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศมากกว่า 40 แห่งทัว่โลก  โดยที่บรษิทัฯ มี
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งมีฝ่ายวิจ ัยท าหน้าที่ในการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุง
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เป็นผลใหผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไดร้บัความนิยมและมคีวามแตกต่างจาก
คูแ่ขง่รายอื่น   

นอกจากน้ี บรษิทัฯ เชื่อว่าขนาดของตลาดกลุ่มผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก เน่ืองจากคุณสมบตัิ
การประหยดัพลงังานไดม้ากเมื่อเทยีบกบัเครื่องปรบัอากาศและใหค้วามเยน็ไดท้นัทโีดยที่ไม่สรา้งละอองน ้า ซึ่งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งด ี 

ดงันัน้ ดว้ยคณุภาพสนิคา้และตราสนิคา้ที่แขง็แกร่ง  บรษิทัฯ เชื่อว่าจะสามารถด าเนินธุรกจิภายใต้การแข่งขนัที่อาจเพิม่
สงูขึน้ได ้โดยไมม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั 

1.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้ในระหว่างปี 

ผลิตภณัฑ์หลกัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อลดความร้อน และใหอ้ากาศเยน็ ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายใน
ระหวา่งปีของบรษิทัฯ จงึผนัผวนตามฤดกูาล โดยทุกปีบรษิทัฯ จะมยีอดขายสูงสุดในช่วงฤดูรอ้นประมาณเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเดอืน
มถิุนายน สง่ผลใหผ้ลประกอบการในครึง่ปีแรกของบรษิทัฯ สงูกวา่ผลประกอบการในครึง่ปีหลงั โดยจะมรีายไดส้งูสดุในไตรมาสที ่2  

บรษิทัฯ ตระหนักถึงความเสีย่งจากความผนัผวนดงักล่าวจงึมมีาตรการรองรบัความเสี่ยง โดยมกีารน าเสนอระบบการ
ระบายความร้อนและลดอุณหภูมเิพื่อใช้ในงานโครงการตามโรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินค้า หรอืห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อใช้
ทดแทนการใช้เครื่องปรบัอากาศที่ใช้ไฟฟ้าปรมิาณมาก ซึ่งโดยปกติมกีารด าเนินการติดตัง้ตลอดทัง้ปี โดยที่ลูกค้ากลุ่มน้ีจะเป็น
ลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยตรง ซึง่ท าใหช้่องทางจ าหน่ายทางตรง (Direct) ที่มลีูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้องคก์รมคีวามผนัผวนน้อยกว่า
ช่องทางจ าหน่ายอื่น  รวมถงึรายไดจ้ากงานบรกิารของบรษิทัฯ กม็คีวามผนัผวนต่อฤดูกาลน้อยกว่ารายไดจ้ากการขาย ดงันัน้หาก
ขายสนิคา้ทีเ่ป็นงานโครงการขนาดใหญ่ไดม้ากขึน้ บรษิทัฯ กจ็ะมรีายไดจ้ากงานบรกิารซึง่ไมข่ึน้กบัฤดกูาลมากขึน้ดว้ย  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้มีการคดิค้นและจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ที่ใช้ลดความร้อนเพื่อชดเชยกบั
รายได้ที่ลดลงในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ได้แก่ เครื่องล้างผกัโอโซน และเครื่องก าจดักลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ซึ่งใช้ตราสนิค้า 
Ingreen และยงัคงมแีผนการจดัหาผลติภณัฑใ์หม่เพื่อเขา้มาจ าหน่ายเพิม่เตมิในปี 2560 รวมไปถงึการเพิม่สดัส่วนของรายไดจ้าก

 

ปัจจยัความเส่ียง 

1.1 คว1.1 ค 
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การขายในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศซึ่งมฤีดูรอ้นต่างจากประเทศไทย ซึ่งมาตรการต่างๆ ขา้งต้นสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกดิจาก
ความผนัผวนของรายไดใ้นระหวา่งปีใหน้้อยลงได ้  

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรยีบเทียบผลประกอบการของบรษิทัฯ เป็นรายปี ความผนัผวนของรายได้ระหว่างปีที่เกิดขึ้นจาก
ฤดกูาลจะไมม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญั 

1.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้รบัจ้างผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 1 ราย เกินร้อยละ 50 ของยอดซ้ือสินค้า
น าเข้าของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มผีูร้บัจา้งผลติและผูจ้ าหน่ายสนิคา้พดัลมไอเยน็รายใหญ่ในต่างประเทศจ านวน 1 ราย โดยที่บรษิทัฯ มยีอดซื้อ
สนิคา้จากผูร้บัจา้งผลติและผูจ้ าหน่ายพดัลมไอเยน็รายดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนเกนิรอ้ยละ 50  ของยอดการสัง่ซื้อสนิคา้รวมทัง้หมด 
ซึ่งเป็นการจ้างผลิตพดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่กลุ่ม Masterkool I-Kool (MIK) ดงันัน้ ในกรณีที่มเีหตุให้ผูร้บัจ้างผลติรายใหญ่
ดงักล่าวไม่สามารถผลิตหรอืส่งมอบสนิค้าให้บรษิทัฯ ได้ อาจส่งผลให้เกิดปญัหาสนิค้าขาดตลาดและเสยีโอกาสในการจ าหน่าย
สนิคา้ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารประเมนิความต้องการสนิคา้และวางแผนสัง่
ผลิตล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอ โดยในกรณีที่คาดการณ์ว่ามีความต้องการผลิตภณัฑ์สูง บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมสินค้าล่วงหน้าเพื่อ
รองรบัความตอ้งการเหล่านัน้ไวล้่วงหน้า โดยปกตบิรษิทัฯ จะเริม่ส ัง่สนิคา้เพื่อรองรบัการจ าหน่ายในฤดูรอ้นตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ของ
ปีก่อนหน้า ซึง่จะช่วยลดผลกระทบในกรณีทีผู่ร้บัจา้งผลติสนิคา้ไมส่ามารถสง่มอบสนิคา้ใหบ้รษิทัฯ ไดต้ามก าหนด   

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมแผนรองรบัการหยดุการผลติจากผูร้บัจา้งผลติสนิคา้รายใหญ่ดงักล่าว โดยการจา้งผูผ้ลติราย
อื่นทดแทน ซึง่มคีวามสามารถในการผลติสนิคา้ในลกัษณะเดยีวกนั ท าใหบ้รษิทัฯ เชื่อว่าผลกระทบจากการพึง่พงิผูร้บัจา้งผลติราย
ใหญ่จะไมส่ง่ผลอยา่งมนียัส าคญัต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

1.4 ความเส่ียงจากการถกูลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบันวตักรรม และมกีารคดิคน้ปรบัปรงุผลติภณัฑ์ใหม่อย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้การประดษิฐแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ ์ซึง่มโีอกาสทีผ่ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อาจจะถูกลอกเลยีนแบบจากคู่แข่ง และ
ท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์จากการจ าหน่ายผลติภณัฑท์ี่บรษิทัฯ คดิคน้ขึน้เอง  อย่างไรกต็าม ผลติภณัฑท์ี่บรษิทัฯ ออกแบบหรอื
ประดิษฐ์ขึ้น บรษิทัฯ จะได้ท าการยื่นค าขอรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรกบักรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
บรษิทัฯ เป็นผู้ทรงสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรนัน้ๆ โดยหากมผีู้ใดท าการละเมดิตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พศศศ 2522 บรษิทัฯ 
สามารถด าเนินการตามกฎหมายได ้

1.5 ความเส่ียงจากความเสียหายของสินค้าคงคลงั 

ช่วงประมาณไตรมาส 4 ถงึไตรมาส 1 ของทุกปี บรษิทัฯ มกีารจดัเตรยีมสนิคา้ส าเรจ็รูปไวใ้นคลงัสนิคา้จ านวนมาก เพื่อ
รองรบัการจ าหน่ายในช่วงฤดูรอ้น หากเกดิความเสยีหายกบัสนิค้า เช่น ไฟไหม้ แผ่นดนิไหว หรอืภยัพบิตัอิื่นๆ  บรษิทัฯ จะต้อง
รบัรู้ผลขาดทุนที่เกิดจากความเสยีหายของสนิค้า รวมถึงสูญเสยีโอกาสในการจ าหน่ายสนิค้า  ทัง้น้ี ณ สิ้นปี 2559 บรษิทัฯ มี
ปรมิาณสนิคา้คงเหลอืจ านวน 183.62 ล้านบาท  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ท าการเกบ็สนิคา้ส าเรจ็รูปในคลงัสนิคา้จ านวน 2 แห่ง คอื 
คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี เพื่อกระจายความเสีย่งจากการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยั
สนิคา้คงเหลอืเพื่อลดความเสีย่งจากการเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้โดยมวีงเงนิคุม้ครองรวมเป็นจ านวน 70 ลา้นบาท 

 ความเส่ียงด้านการเงิน 
 

2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ เน่ืองจากบรษิทัฯ 
ประกอบธุรกิจโดยการน าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และช าระค่าสนิค้าเป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัเป็นหลัก ขณะที่
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การขายในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศซึ่งมฤีดูรอ้นต่างจากประเทศไทย ซึ่งมาตรการต่างๆ ขา้งต้นสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกดิจาก
ความผนัผวนของรายไดใ้นระหวา่งปีใหน้้อยลงได ้  

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรยีบเทียบผลประกอบการของบรษิทัฯ เป็นรายปี ความผนัผวนของรายได้ระหว่างปีที่เกิดขึ้นจาก
ฤดกูาลจะไมม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญั 

1.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้รบัจ้างผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 1 ราย เกินร้อยละ 50 ของยอดซ้ือสินค้า
น าเข้าของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มผีูร้บัจา้งผลติและผูจ้ าหน่ายสนิคา้พดัลมไอเยน็รายใหญ่ในต่างประเทศจ านวน 1 ราย โดยที่บรษิทัฯ มยีอดซื้อ
สนิคา้จากผูร้บัจา้งผลติและผูจ้ าหน่ายพดัลมไอเยน็รายดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนเกนิรอ้ยละ 50  ของยอดการสัง่ซื้อสนิคา้รวมทัง้หมด 
ซึ่งเป็นการจ้างผลิตพดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่กลุ่ม Masterkool I-Kool (MIK) ดงันัน้ ในกรณีที่มเีหตุให้ผูร้บัจ้างผลติรายใหญ่
ดงักล่าวไม่สามารถผลิตหรอืส่งมอบสนิค้าให้บรษิทัฯ ได้ อาจส่งผลให้เกิดปญัหาสนิค้าขาดตลาดและเสยีโอกาสในการจ าหน่าย
สนิคา้ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารประเมนิความต้องการสนิคา้และวางแผนสัง่
ผลิตล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอ โดยในกรณีที่คาดการณ์ว่ามีความต้องการผลิตภณัฑ์สูง บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมสินค้าล่วงหน้าเพื่อ
รองรบัความตอ้งการเหล่านัน้ไวล้่วงหน้า โดยปกตบิรษิทัฯ จะเริม่ส ัง่สนิคา้เพื่อรองรบัการจ าหน่ายในฤดูรอ้นตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ของ
ปีก่อนหน้า ซึง่จะช่วยลดผลกระทบในกรณีทีผู่ร้บัจา้งผลติสนิคา้ไมส่ามารถสง่มอบสนิคา้ใหบ้รษิทัฯ ไดต้ามก าหนด   

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมแผนรองรบัการหยดุการผลติจากผูร้บัจา้งผลติสนิคา้รายใหญ่ดงักล่าว โดยการจา้งผูผ้ลติราย
อื่นทดแทน ซึง่มคีวามสามารถในการผลติสนิคา้ในลกัษณะเดยีวกนั ท าใหบ้รษิทัฯ เชื่อว่าผลกระทบจากการพึง่พงิผูร้บัจา้งผลติราย
ใหญ่จะไมส่ง่ผลอยา่งมนียัส าคญัต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

1.4 ความเส่ียงจากการถกูลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบันวตักรรม และมกีารคดิคน้ปรบัปรงุผลติภณัฑ์ใหม่อย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้การประดษิฐแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ ์ซึง่มโีอกาสทีผ่ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อาจจะถูกลอกเลยีนแบบจากคู่แข่ง และ
ท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์จากการจ าหน่ายผลติภณัฑท์ี่บรษิทัฯ คดิคน้ขึน้เอง  อย่างไรกต็าม ผลติภณัฑท์ี่บรษิทัฯ ออกแบบหรอื
ประดิษฐ์ขึ้น บรษิทัฯ จะได้ท าการยื่นค าขอรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรกบักรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
บรษิทัฯ เป็นผู้ทรงสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรนัน้ๆ โดยหากมผีู้ใดท าการละเมดิตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พศศศ 2522 บรษิทัฯ 
สามารถด าเนินการตามกฎหมายได ้

1.5 ความเส่ียงจากความเสียหายของสินค้าคงคลงั 

ช่วงประมาณไตรมาส 4 ถงึไตรมาส 1 ของทุกปี บรษิทัฯ มกีารจดัเตรยีมสนิคา้ส าเรจ็รูปไวใ้นคลงัสนิคา้จ านวนมาก เพื่อ
รองรบัการจ าหน่ายในช่วงฤดูรอ้น หากเกดิความเสยีหายกบัสนิค้า เช่น ไฟไหม้ แผ่นดนิไหว หรอืภยัพบิตัอิื่นๆ  บรษิทัฯ จะต้อง
รบัรู้ผลขาดทุนที่เกิดจากความเสยีหายของสนิค้า รวมถึงสูญเสยีโอกาสในการจ าหน่ายสนิค้า  ทัง้น้ี ณ สิ้นปี 2559 บรษิทัฯ มี
ปรมิาณสนิคา้คงเหลอืจ านวน 183.62 ล้านบาท  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ท าการเกบ็สนิคา้ส าเรจ็รูปในคลงัสนิคา้จ านวน 2 แห่ง คอื 
คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี เพื่อกระจายความเสีย่งจากการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยั
สนิคา้คงเหลอืเพื่อลดความเสีย่งจากการเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้โดยมวีงเงนิคุม้ครองรวมเป็นจ านวน 70 ลา้นบาท 

 ความเส่ียงด้านการเงิน 
 

2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ เน่ืองจากบรษิทัฯ 
ประกอบธุรกิจโดยการน าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และช าระค่าสนิค้าเป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัเป็นหลัก ขณะที่
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รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ เป็นสกุลเงนิบาท โดยในกรณีทีเ่งนิดอลลารส์หรฐัปรบัคา่ขึน้ หรอืเงนิบาทอ่อนคา่ลง จะส่งผลใหต้้นทุนสนิคา้
เพิม่สูงขึน้ ในขณะที่บรษิทัฯ ไม่สามารถปรบัเพิม่ราคาจ าหน่ายกบัคู่คา้ไดท้นัท ีซึ่งท าใหบ้รษิทัฯ เกดิขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
และสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มรีายได้ส่วนหน่ึงเป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัจากการขายให้กบัตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ   
ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากต่างประเทศจ านวน 216.66 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.36 ของรายไดข้ายและบรกิาร โดย
ปจัจบุนับรษิทัฯ มตีวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศแล้วมากกว่า 40 แห่งทัว่โลก  ทัง้น้ี ดว้ยลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ที่มี
ทัง้รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน
ในเวลาเดยีวกนั (Natural Hedge) ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไดร้ะดบัหน่ึง 

 ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในปจัจุบนับรษิทัฯ มกีารตดิตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงนิดอลลารส์หรฐัอยา่งใกล้ชดิ และบรหิารความเสีย่งการผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยใช้สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็น
หลกั ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะพจิารณาถึงต้นทุนทางการเงนิในการท าสัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าควบคู่กบัความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นในตลาด เพื่อพจิารณาการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบรษิทั  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกจิ จัดหาและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน ้ า  และพัดลม
อุตสาหกรรม ภายใต้ตราสนิคา้ “MASTERKOOL” และ “Cooltop” และใหบ้รกิาร
เช่าใช้ผลติภณัฑด์งักล่าวส าหรบัการจดักิจกรรมต่างๆ และออกแบบติดตัง้ระบบ
ระบายความร้อนภายในโรงงานและคลงัสนิค้า รวมทัง้ออกแบบและติดตัง้ระบบ
โอโซน เพื่อการประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ จดัจ าหน่าย
สนิค้าผ่านช่องทางห้างค้าปลีกสมยัใหม่ การตลาดออนไลน์ ตวัแทนจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้จดัจ าหน่ายและบรกิารโดยตรงผา่นบรษิทัฯ 

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

ทีต่ ัง้ศูนยบ์รกิาร เลขที ่22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107557000365 

ทุนจดทะเบยีน 120,000,000 บาท 

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

โทรศพัท ์ (66) 2953 8800 

โทรสาร (66) 2589 8586 

เวบ็ไซต ์ www.masterkool.com 

  

บคุคลอ้างอิง  

นายทะเบยีนหุน้ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(แหง่ประเทศไทย) จ ากดั 
93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์(66) 2009 9000 โทรสาร (66) 2009 9991 

ผูส้อบบญัช ี นางณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3430 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ที ่15 เลขที ่179/74-80 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์(66) 2344 1000, (66) 2824 5000 โทรสาร (66) 2286 5050 
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ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
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โทรศพัท ์(66) 2009 9000 โทรสาร (66) 2009 9991 

ผูส้อบบญัช ี นางณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3430 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ที ่15 เลขที ่179/74-80 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์(66) 2344 1000, (66) 2824 5000 โทรสาร (66) 2286 5050 
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ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
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 รายละเอียดของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ี

ออกจ าหน่ายแล้ว 

ชื่อบรษิทั  บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชัน่ จ ากดั  

ประเภทธรุกจิ บริการให้ค าปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ จ าหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับระบบ
ประหยดัพลงังาน และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เช่น ระบบโอโซนส าหรบัระบบปรบั
อากาศ ระบบโอโซนส าหรบัระบบซักผ้าขนาดใหญ่ เครื่องล้างผกัด้วยโอโซน 
เครื่องก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้ 

ทีต่ ัง้ส านกังาน เลขที ่22 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0105554064743 

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 

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

สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.98  

โทรศพัท ์ (66) 2953 8800 

โทรสาร (66) 2591 9849 
 
  ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

ปจัจุบนับริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชัน่ จ ากดั มีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยเป็นทุนช าระแล้วเตม็จ านวน ทัง้น้ีที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่  23 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจ านวน 
29,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 290,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน ทัง้น้ีบรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชัน่ จ ากดั อยู่
ระหวา่งการด าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย 
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ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบรษิทั  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกจิ จัดหาและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน ้ า  และพัดลม
อุตสาหกรรม ภายใต้ตราสนิคา้ “MASTERKOOL” และ “Cooltop” และใหบ้รกิาร
เช่าใช้ผลติภณัฑด์งักล่าวส าหรบัการจดักิจกรรมต่างๆ และออกแบบติดตัง้ระบบ
ระบายความร้อนภายในโรงงานและคลงัสนิค้า รวมทัง้ออกแบบและติดตัง้ระบบ
โอโซน เพื่อการประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ จดัจ าหน่าย
สนิค้าผ่านช่องทางห้างค้าปลีกสมยัใหม่ การตลาดออนไลน์ ตวัแทนจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้จดัจ าหน่ายและบรกิารโดยตรงผา่นบรษิทัฯ 

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

ทีต่ ัง้ศูนยบ์รกิาร เลขที ่22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107557000365 

ทุนจดทะเบยีน 120,000,000 บาท 

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

โทรศพัท ์ (66) 2953 8800 

โทรสาร (66) 2589 8586 

เวบ็ไซต ์ www.masterkool.com 

  

บคุคลอ้างอิง  

นายทะเบยีนหุน้ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(แหง่ประเทศไทย) จ ากดั 
93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์(66) 2009 9000 โทรสาร (66) 2009 9991 

ผูส้อบบญัช ี นางณฐพร พนัธุอ์ุดม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3430 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ที ่15 เลขที ่179/74-80 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์(66) 2344 1000, (66) 2824 5000 โทรสาร (66) 2286 5050 
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1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีน 120 ล้านบาท เรยีกช าระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 
480 ลา้นหุน้  

2. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที ่15 มนีาคม 2560  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) คิดเป็นสดัส่วน (ร้อยละ) 
1. นายนพชยั วรีะมาน 122,932,260 25.61 
2. นายฟงั เมง็ ฮอย 70,372,200 14.66 
3. นางสาวเพรชรตัน์ จรรยธรรมพต  43,476,500 9.06 

4. บรษิทัร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจ ากดั1/ 27,672,072 5.77 
5. นายโชตพินัธ ์เตยีววิฒัน์ 26,230,000 5.46 
6. นายโกมนิทร ์กรตม ี 20,196,582 4.21 
7. นายอธภิู ลอืชยัชนะกุล 18,181,800 3.79 
8. นายชยัรตัน์ โกวทิจนิดาชยั 10,000,000 2.08 
9. นายกติตศิกัดิ ์โภคา 6,000,000 1.25 
10. นางสาวรชัภร จติตเสถยีร 5,329,962 1.11 
11. อื่นๆ  129,608,624 27.00 

รวม 480,000,000 100.00 
1/บรษิทัรว่มทุน เค-เอสเอม็อ ีจ ากดั มทีุนจดทะเบยีนช าระแล้วจ านวน 200 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิลงทุนจากธนาคารกสกิรไทย 

จ ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิรว่มลงทุนกบับรษิทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการจา่ยเงนิปนัผล ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่น  

อยา่งไรกต็าม การจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราที่น้อยกว่าอตัราที่
ก าหนดขา้งต้น หรอืงดจ่ายเงนิปนัผล โดยขึ้นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บรษิทัจะต้องมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

ทัง้น้ี มตขิองคณะกรรมการบรษิทัที่อนุมตัิใหจ้่ายเงนิปนัผล จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัติ่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็น
การจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลได ้แล้วใหร้ายงานต่อที่ประชุม
ใหญ่ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 

ผูถ้ือหุ้นและนโยบายปันผล 
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1. จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มทุีนจดทะเบยีน 120 ล้านบาท เรยีกช าระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 
480 ลา้นหุน้  

2. ผู้ถือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที ่15 มนีาคม 2560  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) คิดเป็นสดัส่วน (ร้อยละ) 
1. นายนพชยั วรีะมาน 122,932,260 25.61 
2. นายฟงั เมง็ ฮอย 70,372,200 14.66 
3. นางสาวเพรชรตัน์ จรรยธรรมพต  43,476,500 9.06 

4. บรษิทัร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจ ากดั1/ 27,672,072 5.77 
5. นายโชตพินัธ ์เตยีววิฒัน์ 26,230,000 5.46 
6. นายโกมนิทร ์กรตม ี 20,196,582 4.21 
7. นายอธภิู ลอืชยัชนะกุล 18,181,800 3.79 
8. นายชยัรตัน์ โกวทิจนิดาชยั 10,000,000 2.08 
9. นายกติตศิกัดิ ์โภคา 6,000,000 1.25 
10. นางสาวรชัภร จติตเสถยีร 5,329,962 1.11 
11. อื่นๆ  129,608,624 27.00 

รวม 480,000,000 100.00 
1/บรษิทัรว่มทุน เค-เอสเอม็อ ีจ ากดั มทีุนจดทะเบยีนช าระแล้วจ านวน 200 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิลงทุนจากธนาคารกสกิรไทย 

จ ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิรว่มลงทุนกบับรษิทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการจา่ยเงนิปนัผล ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสทุธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่น  

อยา่งไรกต็าม การจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราที่น้อยกว่าอตัราที่
ก าหนดขา้งต้น หรอืงดจ่ายเงนิปนัผล โดยขึ้นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บรษิทัจะต้องมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

ทัง้น้ี มตขิองคณะกรรมการบรษิทัที่อนุมตัิใหจ้่ายเงนิปนัผล จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัติ่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็น
การจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลได ้แล้วใหร้ายงานต่อที่ประชุม
ใหญ่ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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1. คณะกรรมการของบริษทั 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดของคณะกรรมการแต่ละชุด ดงัน้ี 

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

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
การประชุมทัง้หมดปี 2559 

1. นายประกจิ ตงัตสิานนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7/7 

2. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7/7 

3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา กรรมการ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7/7 

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

 หมายเหตุ: กรรมการบรษิทัทุกท่านผา่นการอบรมหลกัสตูรเกีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะของการเป็นกรรมการจาก
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

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

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนัตามหนังสอืรบัรองของบรษิทัฯ คอื  นายนพชยั วรีะมาน นายฟงั เมง็ ฮอย (Mr. Fung 
Meng Hoi) นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ และนางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการสองในสี่คนลงลายมอืชื่อร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ  

ทัง้น้ี นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่
เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2556 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2556  

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 
(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

 

โครงสร้างการจดัการ 
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ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 
3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ 4/4 

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทัฯ คือ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา  โดยมีนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2557 มีมติแต่งตัง้ โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระทัง้คณะ ดงัน้ี 

รายช่ือ  ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

2/2 

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

4) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายนพชยั วรีะมาน ประธานกรรมการบรหิาร 11/11 
2. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั1) กรรมการบรหิาร 7/11 
3. นางสาวสุนนัทา วา่นวฒัน์ กรรมการบรหิาร  11/11 
4. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ กรรมการบรหิาร 11/11 
5. นายโกมนิทร ์กรตม ี กรรมการบรหิาร  9/11 
6. นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย กรรมการบรหิาร 11/11 
7. นายสทิธพิร หล่อตระกูล กรรมการบรหิาร - 
8. นายสรรชยั ศรวีบิูลย ์ กรรมการบรหิาร - 
9. นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั กรรมการบรหิาร - 

หมายเหตุ: นางสาวสวติตา ศรเีกษตร ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
1) นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั  ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร เมื่อวนัที ่12 พฤษภาคม 2559 
  กรรมการบรหิารล าดบัที ่7-9  ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร เมื่อวนัที ่ 1 มกราคม 2560 
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ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 
3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ 4/4 

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทัฯ คือ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา  โดยมีนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2557 มีมติแต่งตัง้ โดย ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระทัง้คณะ ดงัน้ี 

รายช่ือ  ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

2/2 

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

4) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2559 

1. นายนพชยั วรีะมาน ประธานกรรมการบรหิาร 11/11 
2. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั1) กรรมการบรหิาร 7/11 
3. นางสาวสุนนัทา วา่นวฒัน์ กรรมการบรหิาร  11/11 
4. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ กรรมการบรหิาร 11/11 
5. นายโกมนิทร ์กรตม ี กรรมการบรหิาร  9/11 
6. นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย กรรมการบรหิาร 11/11 
7. นายสทิธพิร หล่อตระกูล กรรมการบรหิาร - 
8. นายสรรชยั ศรวีบิูลย ์ กรรมการบรหิาร - 
9. นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั กรรมการบรหิาร - 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 รายนามผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ  
3. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโลจสิตกิส ์
4. นายโกมนิทร ์กรตม ี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารโรงงาน 
5. นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั 
6. นายสทิธพิร หล่อตระกูล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธรุกจิคา้ปลกี 
7. นายสรรชยั ศรวีบิูลย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธรุกจิต่างประเทศ 
8. นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานวศิวกรรมและบรกิารลูกคา้ 

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

3. เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2556 ไดม้มีตแิต่งตัง้ใหน้างสาวมลัลกิา ตระกูลไทย กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 
ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทัตัง้แต่วนัที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยเลขานุการบรษิทัมขีอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบที่
ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมผีลใช้
บงัคบัในวนัที ่31 สงิหาคม 2551  ทัง้น้ี หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงัน้ี 

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

(2)  เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยี
ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่
บรษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้  

(3)  ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในกรณีทีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากต าแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้คณะกรรมการจะต้องแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคน
ใหม่ภายใน 90 วนันับแต่วนัที่เลขานุการบรษิทัคนเดมิพ้นจากต าแหน่ง หรอืไม่อาจปฏิบตัหิน้าที่ได ้ทัง้น้ี คณะกรรมการมอี านาจ
มอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาดงักล่าวได้ 

นอกจากน้ี เลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย ดงัน้ี 

(1) ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัฯ ใหฏ้บิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(3) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดูแล
และสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

(4) จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
(5) หน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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โดยทีน่างสาวมลัลกิา ตระกูลไทย ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั (รุ่นที่ 28) (Fundamentals for 
Corporate Secretaries) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยแล้ว นอกจากน้ี ยงัไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสูตรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทั
จดทะเบยีน (รุน่ที ่10) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และในปี 2559 ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสูตรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่น
ที่ 1/2559 (Advances for Corporate Secretaries) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึ่งประวตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการ
บรษิทั ปรากฎในหน้าที ่10 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ 
และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ซึ่งไม่มเีงนิเดอืนประจ า โดยพจิารณาให้เหมาะสมกบับทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบในการก ากบั
ดูแลงานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรม ประสบการณ์  ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาท และความรบัผดิชอบ  รวมถงึประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่านต่อ บรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

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

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชุม อย่างไรก็ด ีตามหลกัเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยที่เป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่อยา่งใด โดยในปี 2559 บรษิทัฯ มคีา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทัและกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 (บาท)  

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
และกรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร 

 
รวม 

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

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

2)  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย     
                   ไดแ้ก่ นายนพชยั วรีะมาน นางสาวสนุันทา วา่นวฒัน์ และ นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั  
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โดยทีน่างสาวมลัลกิา ตระกูลไทย ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั (รุ่นที่ 28) (Fundamentals for 
Corporate Secretaries) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยแล้ว นอกจากน้ี ยงัไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสูตรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทั
จดทะเบยีน (รุน่ที ่10) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และในปี 2559 ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสูตรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุ่น
ที่ 1/2559 (Advances for Corporate Secretaries) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึ่งประวตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการ
บรษิทั ปรากฎในหน้าที ่10 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ 
และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร ซึ่งไม่มเีงนิเดอืนประจ า โดยพจิารณาให้เหมาะสมกบับทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบในการก ากบั
ดูแลงานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรม ประสบการณ์  ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาท และความรบัผดิชอบ  รวมถงึประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่านต่อ บรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

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

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชุม อย่างไรก็ด ีตามหลกัเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยที่เป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยแต่อยา่งใด โดยในปี 2559 บรษิทัฯ มคีา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทัและกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 (บาท)  

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
และกรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร 

 
รวม 

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

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

2)  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย     
                   ไดแ้ก่ นายนพชยั วรีะมาน นางสาวสนุันทา วา่นวฒัน์ และ นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั  
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4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2557 ได้มมีตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร โดย
ค่าตอบแทนจะเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิารตามจ านวนครัง้ที่เข้าประชุมเท่านัน้ ซึ่งประธานกรรมการ บรหิารจะไดค้่า
เบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครัง้ ขณะที่กรรมการบรหิารจะได้ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครัง้ ทัง้น้ี กรรมการบรหิารที่เป็น
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษทัฯ จะไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งปจัจุบนักรรมการบริหารทุกท่านเป็น
ผูบ้รหิารของบรษิทั 

 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนผู้บรหิารเป็นเงนิเดือน โบนัส เงินประจ าต าแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบเข้า

กองทุนประกนัสงัคม โดยทีใ่นปี 2559 บรษิทัฯ มกีารจา่ยคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและกรรมการบรหิาร ดงัน้ี 
 ปี 2559 

จ านวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย) 6 
รวมค่าตอบแทน (บาท) 10,822,750 

4.3 ค่าตอบแทนอ่ืน 

เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลี้ยงชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษิทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืนแต่ละ

เดอืน และบรษิทัฯ จ่ายสมทบในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน ซึ่งในปี 2559 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรบัผูบ้รหิาร 6 ราย รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 168,520 บาท 

5. บคุลากร 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการบริหารและการพฒันาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นพืน้ฐานทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

จ านวนพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มทีัง้สิ้นจ านวน 250 คน โดยมีค่าตอบแทน
พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคดิเป็นจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 88.71 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าว เช่น เงนิเดอืน ค่า
ล่วงเวลา ค่าคอมมชิชัน่ โบนัส เงนิประจ าต าแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยนั เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ และ
สวสัดกิารอื่นๆ เป็นตน้ ทัง้น้ี จ านวนพนกังานในแต่ละสายงานประกอบดว้ย 

 จ านวนพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ผูบ้รหิาร 5 
สายงานธุรกจิและการบรกิารลูกคา้1) 129 
สายงานบญัชแีละการเงนิ 21 
สายงานโลจสิตกิส ์ 35 
สายงานบรหิารโรงงาน 20 
ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 13 
ฝา่ยประกนัคุณภาพ  9 
ฝา่ยจดัซือ้ 4 
ฝา่ยประกนัคุณภาพ 9 
อื่น2) 8 
บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชัน่ จ ากดั 6 
รวม 250 
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หมายเหตุ : สายงานธุรกจิและการบรกิารลูกคา้1) ทุกช่องทางขายและบรกิาร สนับสนุนงานขาย การตลาด วศิวกรรม  
ไมร่วมพนกังาน PC 

  : อื่นๆ2) ส านักเลขานุการบรษิทั หน่วยงานตรวจสอบภายใน ส านักกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายสารสนเทศเพื่อ
การบรหิาร แผนกวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน และมนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่พนูความรู ้ ทกัษะ และความช านาญ รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในทุกระดบั ซึง่
นโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

• การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผู้
ที่เกี่ยวข้องในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบรษิทั เพื่อใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งต่อเน่ือง 

• พฒันาผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการปฏิบตัิงาน โดยการส่งเสรมิ และ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร้บัการศกึษาต่อ การอบรม สมัมนา ดงูาน ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

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

• สรา้งจติส านึกของบุคลากรใหม้กีารปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของจรยิธรรมและธรรมาภบิาล โดยการยกยอ่ง และสง่เสรมิคนดี 
• สง่เสรมิการพฒันาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน (On the Job Training) 
• สรา้งจติส านึกของบุคลากรใหม้กีารปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของจรยิธรรมและธรรมาภบิาล โดยการยกยอ่ง และสง่เสรมิคนดี 
• สง่เสรมิใหบุ้คลากรยดึมัน่ในวฒันธรรมองคก์ร มทีศันคตคิวามเป็นเจา้ของ มจีติส านึกในการท างานร่วมกนั การใหบ้รกิาร

ทีด่แีละประทบัใจแก่ลูกคา้ทัง้ภายในและภายนอก 
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เพื่อการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีบรษิทัฯ จงึไดน้ าขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices 
for Directors of Listed Company) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจด
ทะเบยีน ปี 2555 ซึง่ก าหนดโดยส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ และเป็นการเสรมิสร้างความโปร่งใส ความมปีระสิทธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะท าให้เกิดความ
เชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย ซึง่ปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดม้กีารปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าวโดยรวม  

1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีระบบการบรหิารจดัการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้เพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งความความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝา่ย บรษิทัฯ ไดด้ าเนินงานตามแนวทางขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดี
ส าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) โดยครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด 
ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders) 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัถงึสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอนหุน้ที่ตนถอือยู่ สทิธใินการไดร้บัส่วน
แบ่งก าไรของบรษิทัฯ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของบรษิทัฯอย่างเพยีงพอ สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้ การแสดงความคดิเหน็ 
การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่นการจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอื
การแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบั การลด โดยจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผู้
ถอืหุน้ รวมถงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตน  

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯมนีโยบายในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสรมิ และอ านวย
ความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี  

1) จดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืน นับจากวนัสิน้สุดรอบบญัชใีนแต่ละปี โดยจะดูแล
ใหม้กีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม พรอ้มทัง้จดัสง่ขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหแ้ก่
ผูถ้ือหุ้นรบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั และลงประกาศหนังสอืพมิพแ์จ้งวนันัดประชุมล่วงหน้าเป็น
เวลาติดต่อกนั 3 วนัก่อนที่จะถงึวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั โดยก าหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมคีวามเหน็ของ
คณะกรรมการประกอบไปดว้ยและมกีารบนัทกึการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ 

2) บรษิทัฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้ชี้ แจงสทิธแิละ
กฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอยา่งเพยีงพอ 

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดเ้พื่อสนับสนุนการใช้สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ โดยใช้หนังสอื
มอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บรษิทัฯไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม ได้แก่ หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็น
แบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้เอง หรือ แบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

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

5) ในการประชุม บรษิทัฯ จะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ หรอื
ตัง้ค าถามในวาระต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้

 

การก ากบัดแูลกิจการ 
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หมวด 2 : การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินการของ
บรษิทัฯ โดยก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสด งความ
คดิเหน็หรอืข้อรอ้งเรยีนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูพ้จิารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หาก
เป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารเยยีวยาทีเ่หมาะสม  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมชิอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษทัที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล (รวมทัง้คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว) หา้มใชข้อ้มลูภายในซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยเพื่อท าการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นระยะเวลา 30 วนั 
ในช่วงระยะเวลาก่อนการน าเสนองบการเงนิประจ างวดต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนที่ขอ้มูลนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้
ก าหนดโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ หรอืการน าข้อมูลของบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบาย
การป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทัง้ไดใ้หค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัฯ ในหน้าที่การ
รายงานการถือหลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้จะแจ้งข่าวสารและขอ้ก าหนดต่างๆ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดร้บัแจง้จากทางหน่วยงานดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

หมวด 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ค านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน 
และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสงัคม เป็นต้น โดยบริษทัฯ 
ตระหนกัดวีา่การสนบัสนุน และรบัฟงัขอ้คดิเหน็ ตลอดจนการสรา้งสมัพนัธอ์นัด ีกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินงาน และพฒันาใหธ้รุกจิของบรษิทัฯมกีารเตบิโต และขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบรษิทัฯ จะจดัใหทุ้กกลุ่มมสีทิธไิดร้บัการ
ปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มุ่งเน้นการเป็นตวัแทนที่ดขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนินธุรกจิเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ผูถ้อืหุน้  
โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโตของมูลค่าบรษิทัฯในระยะยาว รวมทัง้มรีะบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในทีด่ ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส  

พนกังาน      บรษิทัฯ จะสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  เพราะบรษิทัฯ
ตระหนักดวี่าพนักงานเป็นหน่ึงในทรพัยากรหลกัทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาองคก์รใหม้คีวามเตบิโต  
บรษิทัฯจงึปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ โดยใหผ้ลตอบแทนและ
สวสัดกิารที่เหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารส ารวจสุขภาวะของพนักงาน และด าเนินการพฒันา
ในเรื่องต่างๆ ตามแนวทางการสรา้ง “องคก์รแหง่ความสขุ หรอื องคก์รสขุภาวะ” (Happy Workplace) 

คูค่า้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัิต่อคู่ค้าตามกรอบการคา้ที่สุจรติ โดยยดึหลกัการปฏิบตัติามสญัญา เงื่อนไข ทาง
การคา้ และค ามัน่ทีใ่หไ้วก้บัคูค่า้ เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดทีางธุรกจิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย 

คูแ่ขง่ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่อยา่งมจีรรยาบรรณ ตามการแข่งขนัที่ด ีโดยหลกีเลี่ยงการแข่งขนัดว้ยวธิไีม่
สจุรติเพื่อท าลายคูแ่ขง่  

ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าจดัหาสนิค้าและบรกิารที่มี
คุณภาพ ท าการคา้กบัลูกคา้ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการส ารวจ
ความพงึพอใจของลูกคา้ เกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง และมชี่องทาง
รบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ผา่นหน่วยงานกลาง ซึง่ไดแ้ก่ ส านกังานเลขานุการบรษิทั อกีดว้ย 
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หมวด 2 : การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินการของ
บรษิทัฯ โดยก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสด งความ
คดิเหน็หรอืข้อรอ้งเรยีนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูพ้จิารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หาก
เป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารเยยีวยาทีเ่หมาะสม  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมชิอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษทัที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล (รวมทัง้คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว) หา้มใชข้อ้มลูภายในซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยเพื่อท าการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นระยะเวลา 30 วนั 
ในช่วงระยะเวลาก่อนการน าเสนองบการเงนิประจ างวดต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนที่ขอ้มูลนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้
ก าหนดโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ หรอืการน าข้อมูลของบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบาย
การป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทัง้ไดใ้หค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัฯ ในหน้าที่การ
รายงานการถือหลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้จะแจง้ข่าวสารและขอ้ก าหนดต่างๆ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดร้บัแจง้จากทางหน่วยงานดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

หมวด 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ค านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน 
และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสงัคม เป็นต้น โดยบริษทัฯ 
ตระหนกัดวีา่การสนบัสนุน และรบัฟงัขอ้คดิเหน็ ตลอดจนการสรา้งสมัพนัธอ์นัด ีกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินงาน และพฒันาใหธ้รุกจิของบรษิทัฯมกีารเตบิโต และขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบรษิทัฯ จะจดัใหทุ้กกลุ่มมสีทิธไิดร้บัการ
ปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มุ่งเน้นการเป็นตวัแทนที่ดขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนินธุรกจิเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ผูถ้อืหุน้  
โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโตของมูลค่าบรษิทัฯในระยะยาว รวมทัง้มรีะบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในทีด่ ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส  

พนกังาน      บรษิทัฯ จะสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  เพราะบรษิทัฯ
ตระหนักดวี่าพนักงานเป็นหน่ึงในทรพัยากรหลกัทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาองคก์รใหม้คีวามเตบิโต  
บรษิทัฯจงึปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ โดยใหผ้ลตอบแทนและ
สวสัดกิารที่เหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารส ารวจสุขภาวะของพนักงาน และด าเนินการพฒันา
ในเรื่องต่างๆ ตามแนวทางการสรา้ง “องคก์รแหง่ความสขุ หรอื องคก์รสขุภาวะ” (Happy Workplace) 

คูค่า้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัิต่อคู่ค้าตามกรอบการคา้ที่สุจรติ โดยยดึหลกัการปฏิบตัติามสญัญา เงื่อนไข ทาง
การคา้ และค ามัน่ทีใ่หไ้วก้บัคูค่า้ เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดทีางธุรกจิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย 

คูแ่ขง่ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่อยา่งมจีรรยาบรรณ ตามการแข่งขนัที่ด ีโดยหลกีเลี่ยงการแข่งขนัดว้ยวธิไีม่
สจุรติเพื่อท าลายคูแ่ขง่  

ลูกคา้ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าจดัหาสนิค้าและบรกิารที่มี
คุณภาพ ท าการคา้กบัลูกคา้ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการส ารวจ
ความพงึพอใจของลูกคา้ เกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง และมชี่องทาง
รบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ผา่นหน่วยงานกลาง ซึง่ไดแ้ก่ ส านกังานเลขานุการบรษิทั อกีดว้ย 
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ชุมชนและสงัคม บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตัง้ส านักงานของบรษิทัฯ 
โดยมีการรณรงค์ให้ประหยดัพลงังาน รวมถึงการด าเนินธุรกิจที่ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรอืไม่เกดิความเสยีหายต่อสงัคม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายการจา้งแรงงานท้องถิน่ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัทีต่ ัง้โรงงานของบรษิทัฯ ทีอ่ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุร ี

หมวด 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มูลทาง
การเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึ่งมผีล
ต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุน และ ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อื
หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หนงัสอืพมิพ ์เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูโดยเท่าเทยีมกนั  

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ หรอืบุคคลที่ประธานเจา้หน้าที่บรหิารไดม้อบหมาย เป็นผูร้บัผดิชอบในเรื่องการ
เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และตดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

ทัง้น้ีสามารถตดิต่อไดท้ีโ่ทรศพัท์ 0 2953 8800 โทรสาร 0 2589 8586 หรอืที ่E-mail: comsec@masterkool.com 

หมวด 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

๏ โครงสร้างของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย บุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ 
โดยเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการใหค้วามเหน็ชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัระบบการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผูบ้รหิารซึ่งมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัฯ 
ทัง้หมด เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบรหิารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 3 วาระ หรอืไม่เกิน 9 ปีนับจาก
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพจิารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว  

กรรมการจะด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได ้แต่ต้องไม่เกนิ 5 บรษิทั และต้องไม่ประกอบกจิการ หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน
ทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ย
ละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีั ย
กบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการของ
คณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน  

ทัง้น้ีคณะจดัการความเสีย่ง ซึง่ประกอบไปด้วยผู้บรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยฯ โดยมปีระธานกรรมการบรหิารเป็น
ประธานคณะจดัการความเสีย่ง จะท าหน้าทีส่นับสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรือ่ง
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิดว้ย  
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๏ บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าที่พจิารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น 
วสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ ์ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯ รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมาย ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝา่ย 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบายดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้น้ีเพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว  

จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมกีารก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อเผยแพรใ่หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอยา่งเครง่ครดั  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า  การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่านัน้  และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอื
การเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไมม่อี านาจอนุมตัใินธรุกรรมนัน้ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั  และรายการที่มคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรื่องการก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ  กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน์ใหเ้สมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และ
จะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในที่ดี โดยไดจ้ดัใหม้กีารจดัท าคู่มอืระเบยีบ และคู่มอืการปฏบิตังิาน
โดยก าหนดให้มกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบ ตลอดจนตารางอ านาจด าเนินการ (Authority Table) เพื่อก าหนดอ านาจ
ด าเนินการและระดบัวงเงนิอนุมตัริายการประเภทต่างๆ ของฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
ของระบบควบคุมภายในที่บรษิทัฯจดัใหม้ขีึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวนระบบควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทาง
การเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน โดยบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยมผีู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (Outsource IA) ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกบัผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของบริษทัซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการ และข้อก าหนดเกีย่วกบัจริยธรรมทางธรุกิจ และ
ข้อพึงปฏิบติัในการท างาน (Code of Conduct) รวมถึงนโยบายบริษทัข้ึน และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าว
อย่างสม า่เสมอ 

๏ การประชุมคณะกรรมการ  

บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดปฏิทินการ
ประชุมประจ าปีขึน้ล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมการประชุมได ้ทัง้น้ีบรษิทัฯ อาจมกีารประชุมพเิศษ
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๏ บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าที่พจิารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น 
วสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ ์ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯ รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมาย ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝา่ย 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบายดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้น้ีเพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว  

จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมกีารก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อเผยแพรใ่หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอยา่งเครง่ครดั  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า  การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเท่านัน้  และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอื
การเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไมม่อี านาจอนุมตัใินธรุกรรมนัน้ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั  และรายการที่มคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรื่องการก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ  กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน์ใหเ้สมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และ
จะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในที่ดี โดยไดจ้ดัใหม้กีารจดัท าคู่มอืระเบยีบ และคู่มอืการปฏบิตังิาน
โดยก าหนดให้มกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบ ตลอดจนตารางอ านาจด าเนินการ (Authority Table) เพื่อก าหนดอ านาจ
ด าเนินการและระดบัวงเงนิอนุมตัริายการประเภทต่างๆ ของฝา่ยบรหิารและฝา่ยจดัการที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
ของระบบควบคุมภายในที่บรษิทัฯจดัใหม้ขีึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวนระบบควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทาง
การเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน โดยบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยมผีู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (Outsource IA) ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกบัผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของบริษทัซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการ และข้อก าหนดเกีย่วกบัจริยธรรมทางธรุกิจ และ
ข้อพึงปฏิบติัในการท างาน (Code of Conduct) รวมถึงนโยบายบริษทัข้ึน และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าว
อย่างสม า่เสมอ 

๏ การประชุมคณะกรรมการ  

บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดปฏิทินการ
ประชุมประจ าปีขึน้ล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมการประชุมได ้ทัง้น้ีบรษิทัฯ อาจมกีารประชุมพเิศษ
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เพิม่เตมิตามความจ าเป็นและความส าคญั โดยการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จะก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจนล่วงหน้า และมี
วาระพจิารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า การประชุมกรรมการบรษิทัฯ จะมเีลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัท าวาระต่างๆ 
ของการประชุมและด าเนินการจดัส่งเอกสารการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุมเพื่อให้
กรรมการได้มเีวลาพจิารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพยีงพอ รวมถึงการบนัทึกการประชุม และจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กรรมการ
บรษิทัฯเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดัเกบ็รายงานการประชุมกรรมการทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
อยา่งเป็นระบบและพรอ้มใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้  

๏ ค่าตอบแทน  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและเปิดเผยตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องไดร้บัการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่
ความรบัผดิชอบ โดยเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั  
อยา่งเหมาะสมเพื่อรกัษาใหผู้ม้คีวามสามารถท างานกบับรษิทัฯ ต่อไปในระยะยาว  

๏ การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

บรษิทัฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ได้มกีารพฒันาความรู้ความสามารถในระบบการก ากบัดูแล
กจิการเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ที่
จะมกีารฝึกอบรม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืผูบ้รหิาร บรษิทัฯจะจดัใหม้เีอกสาร /ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการหรอืผู้บรหิารใหม่ และการปฐมนิเทศ รวมถงึการเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการ
หรอืผูบ้รหิารใหมด่งักล่าว 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ่งเป็นผู้ก ากบัดูแลองค์กรมุ่งม ัน่ที่จะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดสี าหรบับรษิทัจด
ทะเบยีน ปี 2560 มาปรบัใชใ้นการก ากบัดแูล ใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่อียา่งต่อเน่ืองในระยะยาว เป็นที่น่าเชื่อถอืส าหรบั ผูถ้อื
หุน้ และผู้ที่เกี่ยวขอ้งในรอบด้าน เพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าให้กบับรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของธุรกจิ ผูถ้ือ
หุน้ ผูล้งทุน และสงัคมโดยรวม  

2. คณะกรรมการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 
แหง่พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทัง้ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม และลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บั
ความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
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2.1 คณะกรรมการบริษทั และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มจี านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และ
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระจ านวนอยา่งน้อย 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมด เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงาน
ของฝา่ยบรหิารเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

รายละเอยีดคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่45 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) ดแูล และจดัการบรษิทั รวมถงึปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจน
มตทิี่ประชุมผูถ้ือหุน้ ด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย (Accountability to Shareholders) 

(2) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั และก ากบัควบคุมดูแล (Monitoring and 
Supervision) ใหฝ้่ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสูงสุด
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

(3) ควบคมุ ดแูลใหฝ้า่ยบรหิารมกีารปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ยอยา่งมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีม 
(4) พจิารณา และก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี และปรบัปรุงแผนงบประมาณประจ าปีให้เหมาะสม และสอดคล้อง

กบันโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึตรวจสอบ และควบคุมใหฝ้า่ยบรหิารใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงบประมาณประจ าปี 

(5) ติดตามการด าเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดในสญัญาที่เกี่ยวข้องของบริษทั โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนถงึเรื่องที่ส าคญัอื่นๆ ของบริษทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตร
มาส เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิล 

(6) ด าเนินการให้บริษทัมรีะบบทางบญัชี การรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ปีระสทิธผิล และเชื่อถอืได ้

(7) มบีทบาทส าคญัในการด าเนินการเรื่องการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้แีนวทาง และมาตรการบรหิารความเสีย่งที่
เหมาะสมเพยีงพอ และมกีารตดิตามอยา่งสม ่าเสมอ 

(8) พจิารณา และอนุมตั ิและ/หรอืพจิารณา และใหค้วามเหน็ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัิการเขา้ท า
ธุรกรรมที่มีนัยส าคญัต่อบริษทั และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
กฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบับรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด 

(9) จดัใหม้รีายงานประจ าปีของบรษิทั และ/หรอืของคณะกรรมการบรษิทั ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรอืกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจรงิถึงสภาพการ
ด าเนินธุรกิจในปจัจุบนั และแนวโน้มการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพยีงพอ พจิารณา และอนุมตัิโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจดัตัง้
คณะอนุกรรมการต่างๆ สรรหา และแต่งตัง้กรรมการ หรอืบุคคลที่มปีระสบการณ์ และความรู ้ความสามารถ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร เข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจ 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ 

(10) พจิารณา และแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

(11) พจิารณา และก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนประจ าปีของบรษิทั และหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนที่เหมาะสมของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมนิงาน ต าแหน่ง ขอบเขต
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คณะอนุกรรมการต่างๆ สรรหา และแต่งตัง้กรรมการ หรอืบุคคลที่มปีระสบการณ์ และความรู ้ความสามารถ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร เข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจ 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ 

(10) พจิารณา และแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

(11) พจิารณา และก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนประจ าปีของบรษิทั และหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนที่เหมาะสมของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมนิงาน ต าแหน่ง ขอบเขต
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หน้าที่ และความรบัผดิชอบ คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั 

(12) พจิารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสม ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา และอนุมตัิ 

(13) พจิารณาบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

(14) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี รวมทัง้พจิารณาแต่งตัง้
บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการของ
บรษิทัยอ่ย 

(15) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจ
ตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร ทัง้น้ี การมอบอ านาจดงักล่าวต้องจดัท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชดัเจน และมกีาร
ระบุขอบเขตอ านาจ หน้าที่ของผู้รบัมอบอ านาจไว้อย่างชดัเจน  อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รบัมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มี
อ านาจอนุมตัิรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง” ให้มี
ความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั 
ยกเวน้ เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ หรอืคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตัไิว ้

(16) มอี านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบอื่นใด ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบงัคบัของ
บรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(17) พจิารณาและอนุมตัิการด าเนินการที่ส าคญัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บรษิทั เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการต่อไปน้ี จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และจากที่ประชุมผูถ้อื
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
2) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธรุกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 

4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
5) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู้ 
6) การควบกจิการ หรอืการเลกิบรษิทั 
7) กจิกรรมอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่เขา้ประชุม และ
มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนน เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ 
เป็นตน้ 
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ทัง้น้ี การด าเนินการในเรื่องใดที่กรรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ หรอืบุคคลที่มสี่วนไดเ้สยีหรอืที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั บุคคลดงักล่าวจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้กรรมการที่มคีวามรู้ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
ปฏิบตัิงานในการศึกษาและกลัน่กรองเรื่องส าคญัที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเหน็ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยมอีงคป์ระกอบและขอบเขตอ านาจหน้าที ่ดงัน้ี 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท า
รายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
และธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชือถือ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระที่มคีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม 
สามารถอุทศิเวลาเพยีงพอในการปฏบิตัิการ จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูท้ี่มี
ความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบัการพิจารณาคุณสมบตัิอย่าง
รอบคอบ เน่ืองจากประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคคลที่จะให้ความเชื่อมัน่ในประสิทธิภาพโดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  เมื่อพ้น
ต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้

รายละเอยีดคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่46  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการจดัท า และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงนิของบรษิทัอย่างถูกต้อง ควบ
ถว้น เพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารที่รบัผดิชอบจดัท า
รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน 
หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็วา่จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษิทั 

(2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน หรอืเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบ
ของส านักงานตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทั รวมถึงผลการปฏิบตังิานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพจิารณาถอดถอนผู้สอบบญัช ีรวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้ถูกต้อง 
ครบถว้น และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
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ทัง้น้ี การด าเนินการในเรื่องใดที่กรรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ หรอืบุคคลที่มสี่วนไดเ้สยีหรอืที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั บุคคลดงักล่าวจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้กรรมการที่มคีวามรู้ความช านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย
ปฏิบตัิงานในการศึกษาและกลัน่กรองเรื่องส าคญัที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเหน็ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยมอีงคป์ระกอบและขอบเขตอ านาจหน้าที ่ดงัน้ี 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัท า
รายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
และธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชือถือ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระที่มคีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม 
สามารถอุทศิเวลาเพยีงพอในการปฏบิตัิการ จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผูท้ี่มี
ความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบัการพิจารณาคุณสมบตัิอย่าง
รอบคอบ เน่ืองจากประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคคลที่จะให้ความเชื่อมัน่ในประสิทธิภาพโดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  เมื่อพ้น
ต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้

รายละเอยีดคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่46  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการจดัท า และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงนิของบรษิทัอย่างถูกต้อง ควบ
ถว้น เพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารที่รบัผดิชอบจดัท า
รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน 
หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็วา่จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษิทั 

(2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน หรอืเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบ
ของส านักงานตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทั รวมถึงผลการปฏิบตังิานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพจิารณาถอดถอนผู้สอบบญัช ีรวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้ถูกต้อง 
ครบถว้น และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
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จ าเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของ

บรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็วา่ ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
(7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 

ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ้รหิาร ทบทวนรว่มกบัผูบ้รหิารในรายงานส าคญัทีต่อ้งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บท
รายงาน และการวเิคราะหข์องฝา่ยบรหิาร เป็นตน้ 

(8) มอี านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ไดแ้ก่ 
(ก) รายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกติหรอืมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบ ควบคุม

ภายใน 
(ค) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกิจของบรษิทั 
(9) มอี านาจในการแสวงหาความเหน็ที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวชิาชีพอื่นใดเมื่อเหน็ว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ

บรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
(10) รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 

ทัง้น้ี อ านาจของกรรมการตรวจสอบดงักล่าว จะไม่รวมถงึอ านาจที่ท าใหก้รรมการตรวจสอบ หรอืผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมตใิหค้วามเหน็ในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนัน้ หรอืผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอ่ยได ้

2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบรษิทั
จ านวนหน่ึง และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่
เกนิ 5 คน ทัง้น้ี ก าหนดใหก้รรมการอสิระท าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

รายละเอยีดคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่46  
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(1) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบรษิทั เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และหรอืผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตั ิในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเน่ืองจาก
ครบวาระ และในกรณีอื่นๆ 

(2) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้บรหิารระดบัสูงระดบักรรมการผู้จดัการขึ้นไป และต าแหน่ง
เลขานุการบรษิทั ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพิจารณาอนุมตัิ
ต่อไป รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

(3) พจิารณากลัน่กรองโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(4) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบักรรมการในคณะกรรมการ
บริษทั กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

(5) ก าหนดโบนัสและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปีของผูบ้รหิารและพนักงาน โดยพจิารณาจากผลประกอบการของ
บรษิทั 

(6) พจิารณากลัน่กรอง โครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบรษิทั 
(7) กลัน่กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้

เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัไิมเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน 
(8) ในกรณีที่มกีารเสนอชื่อกรรมการที่พน้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ควรน าเสนอผลงาน (Contribution) และประวตัิ

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

ก าหนดใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งทุกปี โดยใหก้รรมการที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง นอกจากน้ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระสามารถไดร้บัเลอืกตัง้เขา้รบัต าแหน่งไดอ้กี 

2.4 คณะกรรมการบริหาร และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อท าหน้าที่บรหิารกจิการแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามทศิทาง นโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บรษิทัก าหนดและมอบหมาย 

รายละเอยีดคณะกรรมการบรหิาร ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่46  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

(1) พจิารณากลัน่กรองแผนธรุกจิ และงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(2) ก าหนดนโยบายการเงนิการลงทุนของบรษิทั และก าหนดทิศทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคล้องกบันโยบายของ

บรษิทั และอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถงึขอ้เสนอการลงทุนตามระเบยีบบรษิทั 
(3) พจิารณา และด าเนินการในประเดน็ทีส่ าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
(4) พจิารณากลัน่กรอง และใหข้อ้เสนอแนะงานทุกประเภททีเ่สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(5) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วมทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา

ระหวา่งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัรว่มทุน (ถา้ม)ี 
(6) ดูแล และติดตามผลการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีที่
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(1) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบรษิทั เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และหรอืผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตั ิในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงเน่ืองจาก
ครบวาระ และในกรณีอื่นๆ 

(2) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้บรหิารระดบัสูงระดบักรรมการผู้จดัการขึ้นไป และต าแหน่ง
เลขานุการบรษิทั ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพิจารณาอนุมตัิ
ต่อไป รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

(3) พจิารณากลัน่กรองโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(4) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบักรรมการในคณะกรรมการ
บริษทั กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

(5) ก าหนดโบนัสและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปีของผูบ้รหิารและพนักงาน โดยพจิารณาจากผลประกอบการของ
บรษิทั 

(6) พจิารณากลัน่กรอง โครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบรษิทั 
(7) กลัน่กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้

เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัไิมเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน 
(8) ในกรณีที่มกีารเสนอชื่อกรรมการที่พน้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ควรน าเสนอผลงาน (Contribution) และประวตัิ

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

ก าหนดใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต าแหน่งทุกปี โดยใหก้รรมการที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง นอกจากน้ี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระสามารถไดร้บัเลอืกตัง้เขา้รบัต าแหน่งไดอ้กี 

2.4 คณะกรรมการบริหาร และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการ เพื่อท าหน้าที่บรหิารกจิการแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามทศิทาง นโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บรษิทัก าหนดและมอบหมาย 

รายละเอยีดคณะกรรมการบรหิาร ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่46  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

(1) พจิารณากลัน่กรองแผนธรุกจิ และงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(2) ก าหนดนโยบายการเงนิการลงทุนของบรษิทั และก าหนดทิศทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคล้องกบันโยบายของ

บรษิทั และอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถงึขอ้เสนอการลงทุนตามระเบยีบบรษิทั 
(3) พจิารณา และด าเนินการในประเดน็ทีส่ าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
(4) พจิารณากลัน่กรอง และใหข้อ้เสนอแนะงานทุกประเภททีเ่สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(5) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วมทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา

ระหวา่งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัรว่มทุน (ถา้ม)ี 
(6) ดูแล และติดตามผลการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีที่
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คณะกรรมการบรษิทัก าหนด และอนุมตั ิรวมถงึรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 
(7) พจิารณานโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

๏ ระบุและประเมนิความเสี่ยงให้ครอบคลุม ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risks) ความเสี่ยงดา้นการ
ปฏบิตังิาน (Operational Risks) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risks) และความเสีย่งดา้นกฎหมาย 
(Legal Risks) 

๏ พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
ลกัษณะและขนาดความเสีย่งแต่ละดา้นของธรุกรรมทีบ่รษิทัด าเนินการ 

๏ ตดิตามผลการประเมนิความเสีย่งทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing)  
๏ ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากผลติภณัฑใ์หม่ หรอืความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ส าหรบัธุรกรรมที่จะจดัตัง้

ขึน้ใหม ่รวมถงึก าหนดแนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
(8) พจิารณากลัน่กรองเรื่องที่กรรมการผูจ้ดัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ หรอื

อนุมตั ิ
(9) อนุมตัเิรื่องเกีย่วกบัการเงนิ และทรพัยส์นิของบรษิทัตามขอบเขตอ านาจอนุมตั ิ

(10) มอบหมาย หรือแนะน าให้กรรมการผู้จดัการพิจารณา หรือปฏิบตัิในเรื่องหน่ึงเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหาร
เหน็สมควร 

(11) แต่งตัง้คณะท างานเพื่อพจิารณาเรื่องหน่ึงเรื่องใดทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
(12) พจิารณา และน าเสนอเรื่องทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ หรอืพจิารณาให้

ความเหน็ชอบ หรอือนุมตั ิ
(13) พจิารณาเรื่องอื่นใด หรอืปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อน่ึง อ านาจการอนุมตัขิองกรรมการบรหิารจะต้องไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตัริายการที่ท าใหก้รรมการบรหิาร หรอื
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถลงมตอินุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/
หรอื บรษิทัยอ่ย 

ทัง้น้ี กรรมการบรหิารที่เป็นผู้บรหิารของบรษิทั ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของ
บรษิทั เว้นแต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น และกรณีกรรมการบรหิารที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นซึ่งมไิด้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืเป็นบุคคลภายนอกอื่น ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  เวน้
แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีติเป็นอย่างอื่น กรรมการบรหิารที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัแต่งตัง้ให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไมเ่ป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ

2.5 ผู้บริหาร และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ  

รายละเอยีดผูบ้รหิาร ตามทีป่รากฎใน “โครงสร้างการจดัการ” หน้าที ่47  

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

(1) บริหารจดัการ ควบคุมดูแล และอนุมตัิการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทและ
ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทั 

(2) อนุมตักิารบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยพนกังานอาวโุสระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ดังกล่าว ตามโครงสร้างองค์กรที่ได้อนุมตัิไว้ รวมทัง้การอนุมตัิอัตราเงินเดือน 
คา่ตอบแทน หรอืประโยชน์อื่นแก่บุคคล 

(3) บรหิารบรษิทัตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถงึแผนธรุกจิ และแผนกลยทุธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตั ิ
(4) มอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตาม
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หลกัเกณฑอ์ านาจอนุมตั ิหรอืระเบยีบขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว้ 
(5) มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั 

และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 
(6) มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั 
(7) อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้น้ี อ านาจกรรมการผู้จดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จดัการเหน็สมควร จะไม่รวมถึง
อ านาจ หรอืการมอบอ านาจในการอนุมตัริายการใดที่ตนเอง หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี 
หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ด าเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนุมตัิรายการดงักล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณา และอนุมตัติามที่ขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
ก าหนด 

2.6 การก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงิน 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2560 ไดม้กีารอนุมตักิารแก้ไขอ านาจ
การอนุมตัิวงเงินที่ส าคญั ซึ่งบริษทัเรียกว่า “อ านาจด าเนินการ” (Authority Table) โดยที่อ านาจอนุมตัิของ
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการในเรื่องทีส่ าคญัสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

อ านาจด าเนินการของบริษทัฯ จดัท าขึ้นเป็นการมอบอ านาจด าเนินการและการอนุมตัิวงเงนิในระดบักรรมการ
ผูจ้ดัการ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั โดยระบุการเสนอขออนุมตัดิงัน้ี 

๏ อ านาจด าเนินการระดบักรรมการผูจ้ดัการขึ้นไป ใหบุ้คคลหรอืคณะบุคคลผูไ้ดร้บัมอบหมาย เป็นผู้รวบรวม
เสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

๏ อ านาจด าเนินการระดบัต ่ากวา่ระดบักรรมการผูจ้ดัการลงมา ใหบุ้คคลหรอืคณะบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจาก
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผู้เสนอขออนุมตัิจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ และใหม้กีารทบทวนทุก 2 ปี หรอืเมื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี งบประมาณรายจ่ายลงของบริษทัฯ ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนุมตัิ และหากการท า
รายการใดมลีกัษณะเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อย คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ มหีน้าที่ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจากน้ี ผู้ที่มอี านาจอนุมตัไิม่สามารถอนุมตัริายการใดที่ตนเอง หรอืบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนได้เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ยได ้

3. การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 
การคดัเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารระดบัสูงสุด ด าเนินการโดย

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งท าหน้าที่ในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งดงักล่าว 
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ส่วนการสรรหา
คดัเลอืกต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัรองลงมาอยูใ่นขอบเขต อ านาจและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสูงสุดซึ่งหมายความถงึ
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการในปจัจบุนั  

ทัง้น้ี บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บรหิารจะต้องมคีุณสมบตัิเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
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หลกัเกณฑอ์ านาจอนุมตั ิหรอืระเบยีบขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว้ 
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บรษิทั 
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อ านาจ หรอืการมอบอ านาจในการอนุมตัริายการใดที่ตนเอง หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี 
หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ด าเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนุมตัิรายการดงักล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
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ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  นอกจากน้ียงัพจิารณาถงึ
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ท างานดว้ย 

นอกจากน้ีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการจะด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 บรษิทั และต้องไม่
ประกอบกิจการ หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นีัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้า ง พนักงาน ที ่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกินร้อยละ  1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่  ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และบรษิทัฯ ไม่มนีโยบาย
สนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ 

3.1 การสรรหากรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทัที่ทรงคุณวุฒ ิและมปีระสบการณ์ เพื่อท า
หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อกรรมการ
บรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา   

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนยงัไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการ และผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการเสนอ
ชื่อกรรมการที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัดว้ย โดยที่กรรมการบรษิทัจะต้องมี
คณุสมบตัเิบือ้งตน้ ดงัน้ี 

๏ มคีณุสมบตัไิมข่ดัแยง้กบัขอ้ก าหนดของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ และ
ขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั เป็นตน้ 

๏ มคีวามซื่อสตัย ์คุณธรรม ความคดิรเิริม่ ความเป็นเลิศ ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม ความเป็นอิสระและ
การใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 

๏ ประวตักิารศกึษาและประวตักิารท างานอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
๏ การอบรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการก ากบัดแูลกจิการและการก าหนดนโยบายในระดบัสงู 
๏ ความมุง่ม ัน่ทีจ่ะดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั 
๏ การอุทศิเวลาและความสามารถเพื่อยกระดบัการพฒันากจิการของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า  
3 คน โดยมคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ
บรษิทัที่เป็นผู้แทนของผู้ถอืหุน้หรอืกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทกัษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเขม้แขง็
ของโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะมกีารทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 

การเลือกตัง้กรรมการบริษทั 

การเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัน้ี 
๏ ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสยีง 
๏ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมอียู่เลือก

บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทลีะคน โดยเลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่
จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

๏ บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่พงึ
จะมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ
จ านวนกรรมการทีพ่งึจะม ีใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงไดเ้พิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
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กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ
พจิารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้น้ี มตกิารแต่งตัง้บุคคล
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิทัออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหน่ึงในสาม ถ้าจ านวนกรรมการบรษิทั
ทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการบรษิทัที่ต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ บรษิทัฯ ใช้วธิจีบัสลากออก ส่วนในปีต่อไปให้
กรรมการบรษิทัที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดจ านวนหน่ึงในสามเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิทัที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัใหมไ่ด้ 

3.2 การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการก าหนดคุณสมบตัิและการสรรหากรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่
15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ทัง้น้ี กรรมการอสิระตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน ขณะที่
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย 
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงัน้ี 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที่ ปรกึษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

(ค) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิามารดาคู่สมรสพี่
น้องและบุตรรวมทัง้คูส่มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจขา้งต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่
กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึ
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออกีฝา่ยหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละสาม
ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้น้ี การค านวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
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กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการ
พจิารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้น้ี มตกิารแต่งตัง้บุคคล
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิทัออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหน่ึงในสาม ถ้าจ านวนกรรมการบรษิทั
ทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการบรษิทัที่ต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ บรษิทัฯ ใช้วธิจีบัสลากออก ส่วนในปีต่อไปให้
กรรมการบรษิทัที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดจ านวนหน่ึงในสามเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิทัที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัใหมไ่ด้ 

3.2 การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการก าหนดคุณสมบตัิและการสรรหากรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่
15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ทัง้น้ี กรรมการอสิระตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน ขณะที่
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย 
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงัน้ี 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที่ ปรกึษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

(ค) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิามารดาคู่สมรสพี่
น้องและบุตรรวมทัง้คูส่มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจขา้งต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่
กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการ
ใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึ
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออกีฝา่ยหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละสาม
ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้น้ี การค านวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
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ทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระ
หน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

(จ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชีซึ่งมผีู้สอบบญัชีของ
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ 
ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืถอืหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ภายหลังได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย
ล าดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
Decision) ได ้

ในกรณีทีบุ่คคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลที่มหีรอืเคยมคีวามสัมพนัธท์างธุรกจิหรอืการ
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหน่ึง (ง) หรอื (ฉ) ใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการผ่อนผนัข้อหา้มการมหีรอืเคยมี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าดงักล่าว กต็่อเมื่อบรษิทัฯ  ไดจ้ดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการ
บรษิทัที่แสดงว่าได้พจิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ) แล้ว ว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ที่เป็น
อสิระและจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อไปน้ีในหนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการให้บริการทางวชิาชีพ ที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

เพื่อประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากส านักงานสอบบญัช ี
หรอืผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมอืชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรอืรายงานการให้บรกิารทางวชิาชีพ (แล้วแต่
กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนัน้ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 
(ก) ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
(ข) เป็นกรรมการอสิระทีเ่ป็นไปตามคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระและตอ้ง 

1. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ และ 

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
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(ค) มหีน้าที่ในลกัษณะเดยีวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ง) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมกีรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหน่ึงคนที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงนิได ้

 
การแต่งตัง้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการพิจารณาคดัเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ (ตามแต่กรณี) โดยที่กรรมการตรวจสอบ
ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาแต่งตัง้จากผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศหรอืข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด โดยมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และมกีรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมี
วาระด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั โดยเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วสามารถได้รบั
เลอืกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะต้องเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้น
บญัชแีละการเงนิ 

3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยคดัเลือกจากผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ และมคีวามเข้าใจใน
ลกัษณะธุรกิจ การด าเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบรษิทัฯ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ประกอบไปด้วยผูบ้รหิารระดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการ หรอืต าแหน่งในระดบัขัน้เทยีบเท่า  โดยมกีรรมการผูจ้ดัการ
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร 

3.4 การสรรหาคณะกรรมการารรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการบรษิทัจ านวนหน่ึง 
และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิโดยมจี านวนไมน้่อยกวา่ 3 คนและไม่เกนิ 5 คน ทัง้น้ี ก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3.5 การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคดัเลอืกผูท้ี่มี
คุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว โดยพจิารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการ
บรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป ส าหรบัต าแหน่งรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการ 
อยูภ่ายใตข้อบเขต อ านาจและความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

4. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีกลไกก ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบริษทัฯ และสามารถควบคุมดูแล
จดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทัฯ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกจิที่
เกือ้หนุน และเอือ้ประโยชน์ต่อการท าธรุกจิของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บรษิทัฯ คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการ
ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ ์2560 ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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(ค) มหีน้าที่ในลกัษณะเดยีวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ง) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี ต้องมกีรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหน่ึงคนที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงนิได ้

 
การแต่งตัง้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการพิจารณาคดัเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ (ตามแต่กรณี) โดยที่กรรมการตรวจสอบ
ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาแต่งตัง้จากผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศหรือข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด โดยมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และมกีรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมี
วาระด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั โดยเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วสามารถได้รบั
เลอืกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะต้องเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้น
บญัชแีละการเงนิ 

3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยคดัเลือกจากผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ และมคีวามเข้าใจใน
ลกัษณะธุรกิจ การด าเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบรษิทัฯ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
ประกอบไปด้วยผูบ้รหิารระดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการ หรอืต าแหน่งในระดบัขัน้เทยีบเท่า  โดยมกีรรมการผูจ้ดัการ
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร 

3.4 การสรรหาคณะกรรมการารรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการบรษิทัจ านวนหน่ึง 
และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิโดยมจี านวนไมน้่อยกวา่ 3 คนและไม่เกนิ 5 คน ทัง้น้ี ก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3.5 การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคดัเลอืกผูท้ี่มี
คุณสมบตัิเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว โดยพจิารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการ
บรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป ส าหรบัต าแหน่งรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการ 
อยูภ่ายใตข้อบเขต อ านาจและความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

4. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ มีกลไกก ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มีมาตรการในการติดตามการ
บริหารงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบริษทัฯ และสามารถควบคุมดูแล
จดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบรษิทัฯ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกจิที่
เกือ้หนุน และเอือ้ประโยชน์ต่อการท าธรุกจิของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บรษิทัฯ คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการ
ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ ์2560 ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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บรษิทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ก าหนดนโยบายพจิารณาการลงทุนในบรษิทัย่อย 
และบริษัทร่วม โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทัฯ โดยจะพิจารณา
ผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่บรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาสดัส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัจากการ
ลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

ทัง้น้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งบุคคลที่ได้รบัมติเหน็ชอบจากที่ปร ะชุม
คณะกรรมการบรษิทั เขา้เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เขา้ไปเป็นตวัแทนอย่างน้อยตาม
สดัส่วนการถือหุ้น โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณสมบตัิ บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ และไม่มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. 
เพื่อใหม้สีว่นรว่มในการบรหิารจดัการในกจิการนัน้ๆ รวมทัง้มสีทิธใินการออกเสยีงในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื
ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัร่วม ตามแนวทางหรอืมตทิี่คณะกรรมการ หรอืที่ ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้
อนุมตัไิว้ โดยกรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้สามารถใช้ดุลยพนิิจและออกเสยีงในการประชุมของบรษิทัย่อย และ
บรษิทัรว่ม ในเรื่องการบรหิารจดัการทัว่ไปได ้ 

แต่ในกรณีเป็นเรื่องส าคญัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เสยีก่อน เช่น 
รายการเกี่ยวโยง รายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การกระท าที่ท าให้ลดสดัส่วนการถอืหุ้นของบรษิทัฯ ในบรษิทั
ยอ่ยและบรษิทัรว่ม หรอืการเลกิกจิการของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม 

5. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตระหนักและเลง็เหน็ความส าคญัต่อการด าเนินตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี (Good Corporate 
Governance) รวมทัง้การถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) เพื่อเสรมิสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ถอืหุ้นและทุกฝา่ยที่
เกี่ยวขอ้งในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถงึการเจรญิเติบโตของมูลค่าบรษิทัฯ ในระยะยาว คณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหม้กีารก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีาร
ด าเนินงานที่โปร่งใสตามหลกับรรษทัภบิาลที่ด ีโดยไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั ซึง่สามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะต้องรกัษาความลบั/ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั
ยอ่ย และตอ้งไมน่ าขอ้มลูดงักล่าวไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้มและไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

2. บรษิทัฯ จะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพื่อใหร้บัทราบถงึหน้าที่ในการรายงานการถอืหลกัทรพัยข์อง
ตน คูส่มรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะในบรษิทัฯ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ (“พรบ. หลกัทรพัยฯ์”) และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.
12/2552 เรื่อง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิารและผู้สอบบญัช ีและบทก าหนด
โทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

3. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัย์ฯ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารและ
ผูส้อบบญัช ีและจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่ บรษิทัฯ ในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยก าหนดหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูป้ฏบิตังิานของบรษิทัฯ ที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบรษิทัฯ ในช่วงเวลา 1 
เดอืน ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเผยแพรง่บการเงนิ หรอืเผยแพรข่อ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัอื่นๆ สูส่าธารณชน 
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5. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องไม่ท าการซื้อขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ โดยใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอื เขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ขอ้ก าหนดน้ีใหร้วมถงึ คู่สมรส
และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดว้ย ผูใ้ดที่ฝา่ฝืนระเบยีบ
ขอ้ บงัคบั ดงักล่าวจะถอืวา่ไดก้ระท าผดิ อยา่งรา้ยแรง 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บรษิทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีประจ าปี และการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล ให้แก่
บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นส านักงานสอบบญัชีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัรอบปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงนิรวม 2,300,000 บาท   

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  มมีติอนุมตัิแต่งตัง้นางณฐพร พนัธุ์อุดม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3430 หรอื นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 3445 หรอื นายพสิฐิ 
ทางธนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 4095 แห่งบรษิทั บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั โดยใหค้นใด
คนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประจ างวดสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2559 และการสอบ
ทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมถงึการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบักจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI) ของบรษิทั  

6.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ้างบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตรวจสอบข้อมูลทางการเงนิ ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามวธิทีี่ตกลงร่วมกนั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมคี่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 85,544 บาท
ส าหรบัคา่เดนิทางในการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

7. การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

--ไมม่—ี 
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5. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องไม่ท าการซื้อขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัฯ โดยใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอื เขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ย อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ขอ้ก าหนดน้ีใหร้วมถงึ คู่สมรส
และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดว้ย ผูใ้ดที่ฝา่ฝืนระเบยีบ
ขอ้ บงัคบั ดงักล่าวจะถอืวา่ไดก้ระท าผดิ อยา่งรา้ยแรง 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บรษิทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีประจ าปี และการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล ให้แก่
บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นส านักงานสอบบญัชีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัรอบปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงนิรวม 2,300,000 บาท   

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  มมีติอนุมตัิแต่งตัง้นางณฐพร พนัธุ์อุดม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3430 หรอื นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 3445 หรอื นายพสิฐิ 
ทางธนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 4095 แห่งบรษิทั บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั โดยใหค้นใด
คนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ประจ างวดสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2559 และการสอบ
ทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมถงึการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบักจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI) ของบรษิทั  

6.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ้างบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ตรวจสอบข้อมูลทางการเงนิ ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามวธิทีี่ตกลงร่วมกนั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมคี่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 85,544 บาท
ส าหรบัคา่เดนิทางในการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

7. การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

--ไมม่—ี 
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นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มแีนวคดิในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่มตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถ
สรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานโดย
มุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

1. การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

๏ บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัติ่อลูกคา้ในทุกกลุ่มโดยมกีารแจง้เงื่อนไขอย่างชดัเจน เป็นธรรม และ
อยูภ่ายใตก้ฎหมาย โดยใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลูกคา้ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธรุกจิอยา่งเป็นธรรม 

๏ บรษิทัฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการค้า และ /หรือ ข้อตกลง
ทางการคา้อยา่งเครง่ครดั  

๏ บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อบรษิทัคูแ่ขง่อยา่งเป็นธรรม ไม่ละเมดิจรยิธรรมทางธุรกจิ ซึ่งรวมถงึการไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
โจมต ีใหร้า้ย หรอืท าลายชื่อเสยีงของบรษิทัคูแ่ขง่   

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

๏ บรษิทัฯ มนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธรุกจิของบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิที่อาจมคีวาม
เสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบและเหมาะสม  

๏ นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ครอบคุลมถงึการหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ด าเนินการ
หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึธรุกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

๏ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อสามารถด าเนินการตรวจสอบไดค้รอบคลุมในประเดน็ความเสีย่งส าคญั
ไดอ้ยา่งเป็นกลางและเป็นอสิระ  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

๏ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธมินุษยชน โดยมกีารส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธเิสรภีาพ ตลอดจนปฏิบตัติ่อกนั
อยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั โดยไมม่นีโยบายเลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลต่างเชือ้ชาต ิสตร ีเดก็ และผูพ้กิาร 

๏ บรษิทัฯ มกีารว่าจ้างผู้พกิารทางร่างกาย เพื่อปฏิบตัิงานให้กบับรษิทัฯ และปฏิบตัิต่อกนัอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นการ
สรา้งงานและสามารถรายไดใ้หก้บักลุ่มผูพ้กิารดงักล่าว 

4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

๏ ทรพัยากรบุคคลถือเป็นฟนัเฟืองหลักในการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษทัฯ ให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย นอกจากบริษัทฯ 
ด าเนินการขัน้พื้นฐานในการท างาน เช่น สภาพแวดล้อมการท างานที่ด ีมรีะบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลที่มคีวาม
เป็นธรรม และส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามก้าวหน้าตามความเหมาะสมในทุกสายงานแล้ว  บรษิทัฯ ใส่ใจต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน  โดยจดัให้มีการประเมิน “สุขภาวะ” ของผู้ปฏิบตัิงาน และในปี 2559 บรษิทัฯ ได้เริ่ม
ด าเนินการตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข หรอืองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเข้าร่วมโครงการกับ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 
๏ ความพงึพอใจของลูกคา้เป็นหน่ึงในกลยทุธห์ลกัของบรษิทัฯ ในการกา้วไปสูก่ารเป็น “ผู้น าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” 

ตามสโลแกนของบรษิทัฯ  ทัง้น้ี นอกจากการมมีลูคา่ยอดขายสงูทีส่ดุในประเทศไทยแล้ว บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ดว้ยเช่นกนั  

๏ บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลด้านการจดัการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อการปฏิบตังิานอย่างมี
ระบบ โดยมวีตัถุประสงคใ์นเรื่องความสม ่าเสมอของคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
ยงัมกีารประกนัคณุภาพสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่มคีุณภาพ 
จากบรษิทัฯ ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 

๏ กรณีที่ลูกค้ามีค าถามเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทัฯ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางโทรศพัท์
หมายเลข 02-953-8800 และ 02-015-5920 และหากกรณีลูกค้าต้องการร้องเรียน บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้
ร้องเรียน เรื่องผลิตภณัฑ์และการบริการของพนักงานได้โดยตรงที่หน่วยงานลูกค้าสมัพนัธ์ของบริษทัฯ โทรศพัท์
หมายเลข 081-422-4454 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัเตรยีมช่องทางรอ้งเรยีนผ่านหน่วยงานกลาง โดยลูกคา้สามารถ
รอ้งเรยีนไปโดยตรงยงัส านกัเลขานุการบรษิทัที ่comsec@masterkool.com อกีดว้ย 

๏ บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายและส่วนลดส าหรบัลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการ
ควบคมุราคาขายกบัตวัแทนจ าหน่ายในทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม  

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
๏ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปญัหามลภาวะต่างๆ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทฯ จึงไม่กระท าการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
๏ บรษิทัฯ ส่งเสรมิการใช้กระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสรา้งเศรษฐกจิและความ

เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมกีารสนับสนุนการจา้งงานในชุมชน ควบคู่ไปกบัการปลูกฝงัจติส านึกพนักงานใน
เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชนและสงัคมอยา่งสม ่าเสมอตามโอกาส 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
๏ บรษิทัฯ ทุ่มเททรพัยากรในกระบวนการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อคดิคน้ผลิตภณัฑ์และบรกิารที่เป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม และช่วยในการประหยดัพลงังาน ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ พสิูจน์ถงึความทุ่มเทในการวจิยัและ
พฒันาที่สามารถสร้างความเย็นโดยปราศจากสารเคมี และประหยดัพลงังานเมื่อเทียบกบัเครื่องปรบัอากาศ เป็น
ทางเลอืกใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภคไดจ้รงิ จนไดร้บัรางวลั “ผูพ้ชิิตยอดเขานวตักรรม” จากส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัรบัใหค้ าปรกึษาดา้นการประหยดัพลงังานอยา่งครบวงจรอกีดว้ย 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโนบายและแนวปฏบิตัทิีก่ล่าวถงึนัน้เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งไดป้ฏบิตัิ

มาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่การปฏบิตักิบัคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การผลิตสนิคา้และให้บรกิารที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการจดัการ ISO 
9001:2008 การก าหนดราคาขายส าหรบัลูกคา้อย่างชดัเจน การประเมนิผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม ไปจนถงึการมสี่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนผา่นการจา้งงานคนในชุมชน นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองแล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีาร
รายงานเกีย่วกบักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ ทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ http://www.masterkool.com 

การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
--ไมม่-ี- 
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5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 
๏ ความพงึพอใจของลูกคา้เป็นหน่ึงในกลยทุธห์ลกัของบรษิทัฯ ในการกา้วไปสูก่ารเป็น “ผู้น าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” 

ตามสโลแกนของบรษิทัฯ  ทัง้น้ี นอกจากการมมีลูคา่ยอดขายสงูทีส่ดุในประเทศไทยแล้ว บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ดว้ยเช่นกนั  

๏ บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลด้านการจดัการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อการปฏิบตังิานอย่างมี
ระบบ โดยมวีตัถุประสงคใ์นเรื่องความสม ่าเสมอของคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
ยงัมกีารประกนัคณุภาพสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่มคีุณภาพ 
จากบรษิทัฯ ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 

๏ กรณีที่ลูกค้ามีค าถามเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษทัฯ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางโทรศพัท์
หมายเลข 02-953-8800 และ 02-015-5920 และหากกรณีลูกค้าต้องการร้องเรยีน บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้
ร้องเรียน เรื่องผลิตภณัฑ์และการบริการของพนักงานได้โดยตรงที่หน่วยงานลูกค้าสมัพนัธ์ของบริษทัฯ โทรศพัท์
หมายเลข 081-422-4454 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัเตรยีมช่องทางรอ้งเรยีนผ่านหน่วยงานกลาง โดยลูกคา้สามารถ
รอ้งเรยีนไปโดยตรงยงัส านกัเลขานุการบรษิทัที ่comsec@masterkool.com อกีดว้ย 

๏ บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายและส่วนลดส าหรบัลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการ
ควบคมุราคาขายกบัตวัแทนจ าหน่ายในทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม  

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
๏ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปญัหามลภาวะต่างๆ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทฯ จึงไม่กระท าการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
๏ บรษิทัฯ ส่งเสรมิการใช้กระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสรา้งเศรษฐกจิและความ

เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมกีารสนับสนุนการจา้งงานในชุมชน ควบคู่ไปกบัการปลูกฝงัจติส านึกพนักงานใน
เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชนและสงัคมอยา่งสม ่าเสมอตามโอกาส 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 
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รายงานเกีย่วกบักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ ทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ http://www.masterkool.com 

การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
--ไมม่-ี- 
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กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR After Process) 

บริษทัฯ จดัท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงสานต่อ 
“โครงการ CSR-MASTERKOOL รอ้ยความเยน็ สูส่งัคม” ซึง่มจีดุประสงคเ์พื่อมอบผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์
แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ประสบปญัหาอากาศรอ้น และมปีญัหาเรื่องค่าไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ โดยไดม้กีารมอบผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ ในโครงการดงักล่าวใหก้บัหลายหน่วยงาน โดยสว่นหน่ึงของปี 2559 มดีงัน้ี 

 

 

 

 

วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

โรงเรยีนสวนปา่อุปถมัภ ์ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โรงเรยีนบา้นเดก็รามอนิทรา (บา้นเดก็ตาบอดผูพ้กิารซ ้าซอ้น) ถนนรามอนิทรา เขตบางเขน กรงุเทพฯ 



72 รายงานประจ าปี 2559  
 

 

 
1. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในที่ดเีพื่อเป็นการสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมทุก
ด้าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรบัการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์ 
คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดูแล
รกัษาทรพัย์สนิของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยอยู่เสมอ โดยมกีารก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจการอนุมตัิ  และความรบัผดิชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่เป็นอสิระ ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้า้งบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั (“บจ. แอค-พลสั”) ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบ   

นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัให้มรีะบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจากการน าไปใช้โดยมชิอบ รวมทัง้
ป้องกนัการทุจรติที่อาจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมรีะบบงานที่ชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์ 2560 คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเพยีงพอ
ของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามแบบประเมนิของส านกังาน ก.ล.ต. ประกอบกบัการซกัถามขอ้มูลเพิม่เตมิ
จากฝา่ยบรหิาร และเจา้หน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้ง ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 
2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Management) 
3) มาตรการควบคมุ (Control Activities) 
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information & Communication) 
5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีะบบการควบคุมภายในที่มคีวามเหมาะสมและรดักุมเพยีงพอ
ตามสภาพแวดลอ้มการควบคุมที่เป็นอยู่  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอที่จะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้จดัให้มรีะบบควบคุมภายใน ในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้
สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จากการที่กรรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใช้โดยมชิอบ หรอืไม่มอี านาจ รวมถงึ
การท าธรุกรรมกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่างเพียงพอแล้ว  ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็
แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทั 

2. ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน ของบริษทั 

ในปี 2559 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบครอบคลุมทุกระบบ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ย 1) ระบบการขาย การตลาด และบรกิารหลงัการขาย 2) ระบบการรบัเงนิ 3) ระบบการ
จ่ายเงนิ 4)  ระบบผลติ 5) ระบบการบรหิารสนิคา้ และต้นทุน  6) ระบบสนิทรพัยถ์าวร   7) ระบบเงนิเดอืนและบรหิารงานบุคคล 
และไดม้กีารประเมนิความเสีย่งไปในเวลาเดยีวกนั 

จากการตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานขา้งต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมขีอ้สงัเกตตามกระบวนการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 

 

 

การควบคมุภายใน-การบริหารความเส่ียง 
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ในปี 2559 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบครอบคลุมทุกระบบ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ซึง่ประกอบดว้ย 1) ระบบการขาย การตลาด และบรกิารหลงัการขาย 2) ระบบการรบัเงนิ 3) ระบบการ
จ่ายเงนิ 4)  ระบบผลติ 5) ระบบการบรหิารสนิคา้ และต้นทุน  6) ระบบสนิทรพัยถ์าวร   7) ระบบเงนิเดอืนและบรหิารงานบุคคล 
และไดม้กีารประเมนิความเสีย่งไปในเวลาเดยีวกนั 

จากการตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานขา้งต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมขีอ้สงัเกตตามกระบวนการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 
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1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลงัการขาย 

ความตอ้งการผลติภณัฑข์องตลาดต่างประเทศมอียา่งต่อเน่ือง และการเตบิโตของธุรกจิต่างประเทศมอีตัราที่
สงูขึน้ ทัง้กลุ่มพดัลมไอเยน็ และกลุ่มพดัลมไอน ้า ซึ่งมลีกัษณะความต้องการที่หลากหลายเน่ืองจากความแตกต่าง
ในการออกแบบระบบตดิตัง้ของแต่ละงาน หรอืคุณสมบัตเิฉพาะของผลติภณัฑซ์ึ่งต้องการฟงัก์ชัน่ที่นอกเหนือจาก
มาตรฐาน (Optional Functions) ซึ่งบางรายการของฟงัก์ชัน้ไม่เป็นที่นิยมในตลาดในประเทศ จงึไม่มรีายการระบุ
ไวใ้นใบก าหนดราคาขายมาตรฐาน (Standard Price List) ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดป้รบัปรุงใบก าหนดราคามาตรฐาน
ใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้าของบริษทัฯ รวมถึงโครงสร้างส่วนลดส าหรบัตลาดต่างประเทศ พร้อมกบั
ปรบัปรงุคูม่อืปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้ง 

2) ระบบการรบัเงิน  

การให้บรกิารเช่าใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ ลูกค้าบางรายได้ช าระเงนิโดยการโอนค่าเช่าใช้ผลิตภณัฑ์เข้าบญัชีของ
บรษิทัฯ ดว้ยยอดเงนิที่ไดห้กัภาษเีงนิไดณ้ ที่จ่ายไว ้แต่คงคา้งการน าส่งหนังสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ที่จ่ายใหก้บั
บรษิทัฯ ซึ่งบรษิทัฯ ไดต้ดิตามอย่างต่อเน่ือง เพื่อใช้เป็นเครดติภาษเีงนิได้นิตบิุคคล โดยมอบหมายเจา้หน้าที่ฝา่ย
ขายของธรุกจิงานเช่าด าเนินการตดิตาม และก าหนดใหเ้จา้หน้าที่ฝา่ยขายสื่อสารกบัลูกคา้เรื่องขัน้ตอนการหกัภาษี
เมื่อเปิดการขายในครัง้ต่อๆไป ทัง้น้ีมลูคา่คงคา้งทัง้สิน้ไมส่ง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินการอย่างมนีัยส าคฯั โดยใน
ระหวา่งปี 2559 รวมเป็นมลูคา่คงคา้งตามยอดทีร่ายการทีถู่กหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ทัง้สิน้ 58,641.07 บาท  

3) ระบบการจ่ายเงิน  

เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณอย่างเหมาะสม มกีารตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and 
Balance) บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มอืปฏบิตังิานในการควบคุมการขอใช้เงนิงบประมาณการลงทุน และงบประมาณอื่น
ขึน้ พร้อมกบัการปรบัปรุงอ านาจด าเนินการ (Authority Table) ใหส้อดคล้อง และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตั ิเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนใหก้บัผูป้ฏบิตังิานทุกคน  

4) ระบบผลิต  

--ไมม่-ี- 

5) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน   

--ไมม่-ี- 

6) ระบบสินทรพัยถ์าวร    

--ไมม่-ี- 

7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบคุคล 

ธรุกจิของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นการขายตามฤดกูาล (Seasonal Business) สง่ผลใหม้กีารบรหิารจดัการแบบ
ฤดูกาลในปจัจยัต่างๆ เช่น การก าหนดสนิคา้คงคลงัตามฤดูกาล (Seasonal Stock) เพื่อก าหนดปรมิาณการสัง่ซื้อ
หรอืน าเขา้สนิคา้ไดอ้ย่างเหมาะสมตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น เช่นเดยีวกบัการบรหิาร
จดัการทรพัยากรบุคคล โดเฉพาะอตัราก าลงัที่เกี่ยวขอ้งกบัการขาย บรษิทัฯ จงึมกีารวางแผนอตัราก าลงัตามการ
ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast) และก าหนดไวใ้นแผนงบประมาณประจ าปี แต่ทัง้น้ีการบรหิารจดัการแบบ
ธรุกจิตามฤดกูาล มคีวามจ าเป็นตอ้งเฝ้าตดิตาม (Monitoring) อย่างใกล้ชดิ ดงันัน้เมื่อเริม่ขา้สู่ช่วงนอกฤดูกาล (Off 
Season/Low Season) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการรบัส่งข้อมูลกนัด้วยความฉับไว และปรบัแผนให้ทนัต่อ
สถานการณ์ภาวะแวดล้อม เช่น ความเรว็หรอืช้าในการเขา้สู่ช่วงนอกฤดูกาลอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศจะส่งผล
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ต่อจ านวนสาขาและอตัราก าลงัเพื่อให้เกดิความคุ้มคา่เชิงธุรกจิ  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้เตรยีมแผนระยะยาวโดย
การพจิารณาจดัหาผลติภณัฑเ์พิม่เตมิทีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับุคลากร และธรุกจิไดต้ลอดทัง้ปี 

3. ข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 

ทีป่ระชุมทีส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบี
เอเอส จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่ในการตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2559 ผูต้รวจสอบบญัชไีดพ้จิารณาสอบทาน
เกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในที่ส าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแล้ว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2560 ว่าไม่มปีระเดน็ขอ้สงัเกตเกี่ยวกบัขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายในจาก
การตรวจสอบส าหรบังวดบญัชปีระจ าปี 2559 
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1. ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ มแีนวคดิในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่มตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถ
สรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานโดย
มุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

บุคคล / นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
(“บจก. ไซท ์เพรพฯ”) 

นายกฤษณ ไทยด ารงค ์เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน บจก. ไซท ์เพรพฯ และเป็น
กรรมการของบรษิทัฯ 

บรษิทั แอคด ีจ ากดั  (“บจก. แอคด”ี) นายธนพฒัน์ ไทยด ารงค ์และนายธรรมธชั ไทยด ารงค ์เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่
ใน บจก. แอคด ีโดยนายธนพฒัน์ ไทยด ารงค ์และนายธรรมธชั ไทยด ารงค์ เป็นญาติ
สนิทของนายกฤษณ ไทยด ารงค ์ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

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

กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
นางสาววณีา วรีะมาน ญาตสินิทของนายนพชยั วรีะมาน ซึ่งเป็นกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการบรษิทั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 
นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ กรรมการบรษิทั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโลจสิตกิส ์

2. รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ มแีนวคดิในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่มตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถ
สรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานโดย
มุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงัน้ี 

บุคคล / นิตบิุคคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ ปี 2559 
(พนับาท) 

ความจ าเป็น / รายละเอยีด และ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

1. บรษิทั ไซท ์เพรพ
พาเรชัน่ แมเนจเมนท ์
จ ากดั  (“บจก.ไซท ์เพ
รพฯ”) 

จ าหน่ายสนิคา้ และบรกิาร
ตดิตัง้ระบบพดัลมไอเยน็ให ้
บจก.ไซท ์เพรพฯ 

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

ลกูหนี้การคา้ (ตน้งวด) - 
ลกูหนี้การคา้ (สิน้งวด) - 

2. บรษิทั แอคด ีจ ากดั 
(“บจก.แอคด”ี) 

จ าหน่ายผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ ใหก้บับจก. แอคด ี
ซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายของ
บรษิทัฯ 

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

ลกูหนี้การคา้ (ตน้งวด) 3,972.56 
ลกูหนี้การคา้ (สิน้งวด) 884.31 

 

 

รายการระหว่างกนั 



76 รายงานประจ าปี 2559  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิจ านวน 3 แหง่ เป็นวงเงนิกูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 335.50  
ลา้นบาท โดยวงเงนิกู้น้ีบางส่วนมกีารค ้าประกนัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

บุคคล / นิตบิคุคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ มลูคา่ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

มลูคา่ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็น / รายละเอยีด และ 
ความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. นายนพชยั วรีะมาน การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู ้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 

  บรษิทัฯ ไดเ้จรจาขอปลดภาระค ้าประกนัส่วน
บุคคลกบัสถาบนัการเงนิ 2 แหง่ คอื  

• ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ธนาคารดงักล่าวไดด้ าเนนิการปลดผูค้ ้าประกนัเมื่อ
เดอืนกรกฎาคม 2559 เรยีบรอ้ยแลว้   

• ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)    ซึ่ง
ธนาคารดงักล่าวไดด้ าเนนิการปลดผูค้ ้าประกนัเมื่อ
เดอืนธนัวาคม 2559 เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ส าหรบัสถาบนัการเงนิทีย่งัมภีาระค ้าประกนั
ส่วนบุคคล และอยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการ
ขอปลดภาระค ้าประกนัฯ  

• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

ส่ วนบุคคลกับธนาคา รไทยพาณิชย์  จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งทางธนาคารได้ด าเนินการปลดผู้ค ้า
ประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อเดอืนกรกฎาคม 2559  

ปจัจบุนับรษิทัฯ มวีงเงนิกบัธนาคารดงักล่าว
โดยไมม่ภีาระการค ้าประกนัรวม 282.50 ลา้นบาท 

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

3. มาตรการและชัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้น
ราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัราคาที่เกดิขึน้กบับุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะใหบุ้คคลที่มคีวามรูค้วามช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีที่ปรกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคา
ทรพัย์สิน ส านักงานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษทัฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขดัแย้งเป็นผู้ให้
ความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บรหิาร และ/หรอืผู้ที่มสี่วนได้เสยีสามารถเข้ามามสี่วนร่วมในการอนุมตัิ
รายการที่ตนเองมสี่วนได้เสยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ดูแลให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การปฏบิตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิที่ส าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีี่ก าหนดโดยสภา
วชิาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิจ านวน 3 แหง่ เป็นวงเงนิกูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 335.50  
ลา้นบาท โดยวงเงนิกู้น้ีบางส่วนมกีารค ้าประกนัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

บุคคล / นิตบิคุคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ มลูคา่ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

มลูคา่ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็น / รายละเอยีด และ 
ความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. นายนพชยั วรีะมาน การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู ้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 

  บรษิทัฯ ไดเ้จรจาขอปลดภาระค ้าประกนัส่วน
บุคคลกบัสถาบนัการเงนิ 2 แหง่ คอื  

• ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ธนาคารดงักล่าวไดด้ าเนนิการปลดผูค้ ้าประกนัเมื่อ
เดอืนกรกฎาคม 2559 เรยีบรอ้ยแลว้   

• ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)    ซึ่ง
ธนาคารดงักล่าวไดด้ าเนนิการปลดผูค้ ้าประกนัเมื่อ
เดอืนธนัวาคม 2559 เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ส าหรบัสถาบนัการเงนิทีย่งัมภีาระค ้าประกนั
ส่วนบุคคล และอยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการ
ขอปลดภาระค ้าประกนัฯ  

• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

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

ส่ วนบุคคลกับธนาคา รไทยพาณิชย์  จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งทางธนาคารได้ด าเนินการปลดผู้ค ้า
ประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อเดอืนกรกฎาคม 2559  

ปจัจบุนับรษิทัฯ มวีงเงนิกบัธนาคารดงักล่าว
โดยไมม่ภีาระการค ้าประกนัรวม 282.50 ลา้นบาท 

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

3. มาตรการและชัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้น
ราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัราคาที่เกดิขึน้กบับุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะใหบุ้คคลที่มคีวามรูค้วามช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีที่ปรกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคา
ทรพัย์สิน ส านักงานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษทัฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขดัแย้งเป็นผู้ให้
ความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บรหิาร และ/หรอืผู้ที่มสี่วนได้เสยีสามารถเข้ามามสี่วนร่วมในการอนุมตัิ
รายการที่ตนเองมสี่วนได้เสยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ดูแลให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การปฏบิตัติามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิที่ส าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีี่ก าหนดโดยสภา
วชิาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
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4. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ จะมกีารท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองอยา่งน้อยกบั บริษทั แอคดี จ ากดั ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายใน
ประเทศรายใหญ่ของบรษิทัฯ และมญีาตขิองกรรมการบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัดงักล่าว โดยที่การเขา้ท ารายการระหว่างกนั
จะเป็นไปตามลกัษณะการท าธรุกจิการคา้ปกตทิัว่ไป และมกีารก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน โดยเป็น
ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกจิ เช่นเดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น ๆ โดยการเข้าท ารายการ
ระหวา่งกนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ เป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการด าเนินธรุกจิและประโยชน์ของบรษิทัฯ   

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผล
ของรายการทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมาส   

ส าหรบัการท ารายการระหว่างกนัที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษทัฯ จะด าเนินการให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ใหค้วามเหน็ถงึความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการที่เกดิขึ้น 
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด และมีการเปรยีบเทียบราคาที่เกิด
ขึน้กบับุคคลภายนอก ทัง้น้ี หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ บรษิทัฯ 
จะน าบุคคลที่มคีวามรู้ ความช านาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรกึษาทางการเงนิ ผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิ ส านักงานกฎหมาย 
ผูเ้ชี่ยวชาญอสิระ เป็นต้น ซึ่งมคีวามเป็นอิสระจากบรษิทัฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาร่วมพจิารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 

อยา่งไรกต็าม รายการระหวา่งกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ มกีารก าหนด
มาตรการไมใ่หผู้บ้รหิาร กรรมการ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการอนุมตัริายการทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะเข้ามาควบคุมให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน รวมทัง้การปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมก ากบั
ตลาดทุน และ/หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี และผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทัฯ ตลอดจนการก ากบัดูแล   
งบการเงนิ และรายงานทางการเงนิที่ปรากฎตามรายงานประจ าปี   โดยใหม้กีารจดัท างบการเงนิที่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  
ที่รบัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึใหม้กีารสอบทานการรายงาน
ทางการเงนิ การตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้มีประสทิธภิาพ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ามีการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีถูกต้องครบถ้วน 
ทนัเวลา และป้องกนัการทุจรติหรอืการด าเนินการใดทีผ่ดิปกต ิ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ ระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑท์ี่น่าพอใจ และสรา้งความมัน่ใจใน
ความน่าเชื่อถือได้ของงบบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผู้ตรวจสอบบญัชีรบัอนุญาตของบริษทัฯ ได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และแสดงความเหน็ว่างบการเงนิและผลการด าเนินงานถูกต้องตามสมควรใน
สาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 

 (รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท)์ (นายนพชยั วรีะมาน) 
 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
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ตาราง 1: ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบังวด 12 เดือนปี 2559 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

(12 เดือน) (12 เดือน)    จ านวนเงิน      % 
รายไดจ้ากการขาย 853.25 560.72 292.53 52.17 
รายไดจ้ากการบรกิาร 28.26 30.3 (2.04) (6.73) 
รายไดอ้ื่น * 8.08 3.46 4.62 133.53 
รายได้รวม 889.59 594.48 295.11 49.64 
ตน้ทุนขาย 562.67 363.12 199.55 54.95 
ตน้ทุนบรกิาร 7.84 11.12 (3.28) (29.50) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 210.48 204.06 6.42 3.15 
ตน้ทุนทางการเงนิ 1.6 7.77 (6.17) (79.41) 
ก าไรสทุธิ 87 8.03 78.97 983.44 
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.18 0.021 0.159 757.14 

* รายไดอ้ื่น: เช่น ดอกเบีย้ ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นตน้ 

ภาพรวมธรุกิจ 

ผลการด าเนินงานของปี 2559 มาสเตอรค์ลูมกี าไรสทุธสิ าหรบังวด 87 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 983.44% จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน สาเหตุหลกัจากการเตบิโตของยอดขายในทุกช่องทางและการควบคมุคา่ใช้จา่ยอยา่งต่อเน่ือง โดยมรีายไดส้ าหรบังวดรวม 
889.59 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่ยีอดขายรวม 594.48 ลา้นบาท คดิเป็น 49.64% ในขณะทีค่่าใชจ้า่ยใน
การขายและบรหิารรวมทัง้สิน้ 210.48 ลา้นบาท เพิม่จากช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารรวมทัง้สิน้ 
204.06 ลา้นบาท เพยีง 3.15%  สง่ผลใหปี้ 2559 มอีตัราก าไรสทุธเิมื่อเทยีบกบัยอดขายเท่ากบั 9.78% สงูกวา่ช่วงเดยีวกนัของปี 
2558 ทีม่อีตัราก าไรสทุธเิมื่อเทยีบกบัยอดขาย 1.35% 

ตาราง 2: ข้อมลูสรปุยอดขายของส่วนงานตามช่องทางไตรมาส 4 และ 12  เดือนของปี  2559 

ส่วนงานตามช่องทาง ไตรมาส 4/59 Y-o-Y ม.ค.-ธ.ค.2559 Y-o-Y 
เปล่ียนแปลง (%) เปล่ียนแปลง (%) 

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

ข้อมลูสรปุของส่วนงานตามช่องทาง 

๏ ช่องทางค้าปลีก (Retail) 
ผลการด าเนินงานในช่วง 12 เดอืนของปี 2559 มยีอดขายปรบัเพิม่ขึน้ 24.57% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 โดย

เกดิจากยอดขายในสาขาของช่องทางหา้งเตบิโตขึน้ ( Same Store Sale Growth ) และมกีารขยายตวัไปยงัหา้งเทสโก้ โลตสั  
รวมทัง้ในช่องทางตวัแทนจ าหน่ายและช่องทางออนไลน์อตัราการเตบิโตเพิม่สูงขึน้ จากการขยายฐานลูกคา้ ( SINGER ) และรกัษา
ฐานลูกคา้เดมิใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ ส าหรบัปี 2559 บรษิทัมกีลยุทธท์ าการตลาดโดยท าโปรโมชัน่ ณ จุดขาย เพื่อผลกัดนัสนิคา้ไป
ยงัผูบ้รโิภคเพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจในตวัผลติภณัฑเ์พิม่ขึน้สง่ผลใหต้ลาดเปิดกวา้งขึน้ แต่หากวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานในช่วง 
6 เดอืนหลงัของปี 2559 ยอดขายปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ ปี 2558 ซึง่เกดิจากภาวะเศรษฐกจิในภาพรวม 

 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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๏ ช่องทางการขายองคก์ร (Corporate) 
ผลการด าเนินงานช่วง 12 เดอืนของปี 2559 มยีอดขายปรบัเพิม่ขึน้ 79.78% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 บรษิทัฯ 

มกีารปรบัแผนธุรกจิในช่องทางน้ีอย่างชดัเจนทัง้ช่องทางการขาย ผลิตภณัฑ์ เงื่อนไขการช าระเงนิ  โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน โรงงาน โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิค้า ฯลฯ ที่ต้องการแก้ไขปญัหาอากาศร้อน ประหยดัพลงังานและ
รกัษาสิง่แวดล้อม สินค้าในช่องทางน้ีหลกัๆ ประกอบด้วย เครื่องโอโซน พดัลมอุตสาหกรรม และหลอดไฟ LED ปจัจุบนัมีการ
น าเสนอและไดร้บัผลตอบรบัทีด่โีดยช่องทางน้ีมโีอกาสเตบิโตสรา้งยอดขายเพิม่ขึน้ในอนาคต 

๏ ช่องทางการขายส่งออก (Export)       
ส าหรบัผลการด าเนินงานในช่วง 12 เดอืนของปี 2559 มยีอดขายปรบัเพิม่ขึน้ 84% เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558  

ถอืเป็นช่องทางทีม่อีตัราการเตบิโตสงูสดุ โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบ AEC ซึ่งส่วนใหญ่มสีภาพอากาศที่รอ้นจดั
และระยะเวลายาวเหมอืนกบัประเทศไทยประกอบกบัตวัแทนจ าหน่ายทีม่ศีกัยภาพรวมทัง้มกีารขยายการส่งออกไปยงั กลุ่มประเทศ
อเมรกิาเหนือ และประเทศอื่นๆ ที่เป็นฐานลูกคา้เดมิรวมจ านวนแลว้กว่า 40 ประเทศ  

ฐานะทางการเงิน 

ตาราง 3: ข้อมลูสรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2559 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 
31.12.2559 31.12.2558 +/(-) % 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 47.44 53.88 (6.44) (11.95%) 
เงนิลงทุนชัว่คราว 55.57 50.24 5.33 10.61% 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 127.35 84.17 43.18 51.30% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดชระภายใน 1 ปี 8.26 0.53 7.73 1458.49% 
สนิคา้คงเหลอื 183.62        230.92  (47.30) (20.48%) 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 22.54          13.31  9.23 69.35% 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 50.03          48.24  1.79 3.71% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 8.95            0.96  7.99 832.29% 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 49.99          54.58  (4.59) (8.41%) 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5.02            3.20  1.82 56.88% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 7.70            5.44  2.26 41.54% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.58            1.56  0.02 1.28% 
รวมสินทรพัย ์ 568.05        547.03  21.02 3.84% 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1.54 84.89 (83.35) (98.19%) 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  153.27 126.25 27.02 21.40% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ 0.10 0.43 (0.33) (76.74%) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 1.87 0.98 0.89 90.82% 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 10.48  -  10.48 - 
หนี้สิน้หมนุเวยีน 6.55            4.50  2.05 45.56% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ-สุทธสิ่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 0.03            0.24  (0.21) (87.50%) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ-สุทธสิ่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 3.07            1.90  1.17 61.58% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.89            1.58  0.31 19.62% 
รวมหน้ีสิน 178.80        220.77  (41.97) (19.01%) 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 120.00 120.00 - - 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 183.03 183.03 - - 
ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3.06 3.06 - - 
ก าไรสะสม         
- จดัสรรเป็นส ารองทางกฎหมาย 3.74            3.74  - - 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 79.42          16.43  62.99 383.38% 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 389.25           326.26  62.99 19.31% 
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๏ ช่องทางการขายองคก์ร (Corporate) 
ผลการด าเนินงานช่วง 12 เดอืนของปี 2559 มยีอดขายปรบัเพิม่ขึน้ 79.78% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 บรษิทัฯ 

มกีารปรบัแผนธุรกจิในช่องทางน้ีอย่างชดัเจนทัง้ช่องทางการขาย ผลิตภณัฑ์ เงื่อนไขการช าระเงนิ  โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน โรงงาน โรงพยาบาล หา้งสรรพสนิค้า ฯลฯ ที่ต้องการแก้ไขปญัหาอากาศร้อน ประหยดัพลงังานและ
รกัษาสิง่แวดล้อม สินค้าในช่องทางน้ีหลกัๆ ประกอบด้วย เครื่องโอโซน พดัลมอุตสาหกรรม และหลอดไฟ LED ปจัจุบนัมีการ
น าเสนอและไดร้บัผลตอบรบัทีด่โีดยช่องทางน้ีมโีอกาสเตบิโตสรา้งยอดขายเพิม่ขึน้ในอนาคต 

๏ ช่องทางการขายส่งออก (Export)       
ส าหรบัผลการด าเนินงานในช่วง 12 เดอืนของปี 2559 มยีอดขายปรบัเพิม่ขึน้ 84% เมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558  

ถอืเป็นช่องทางทีม่อีตัราการเตบิโตสงูสดุ โดยกลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบ AEC ซึ่งส่วนใหญ่มสีภาพอากาศที่รอ้นจดั
และระยะเวลายาวเหมอืนกบัประเทศไทยประกอบกบัตวัแทนจ าหน่ายทีม่ศีกัยภาพรวมทัง้มกีารขยายการส่งออกไปยงั กลุ่มประเทศ
อเมรกิาเหนือ และประเทศอื่นๆ ที่เป็นฐานลูกคา้เดมิรวมจ านวนแลว้กว่า 40 ประเทศ  

ฐานะทางการเงิน 

ตาราง 3: ข้อมลูสรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2559 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม 
31.12.2559 31.12.2558 +/(-) % 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 47.44 53.88 (6.44) (11.95%) 
เงนิลงทุนชัว่คราว 55.57 50.24 5.33 10.61% 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 127.35 84.17 43.18 51.30% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดชระภายใน 1 ปี 8.26 0.53 7.73 1458.49% 
สนิคา้คงเหลอื 183.62        230.92  (47.30) (20.48%) 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 22.54          13.31  9.23 69.35% 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 50.03          48.24  1.79 3.71% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 8.95            0.96  7.99 832.29% 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 49.99          54.58  (4.59) (8.41%) 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5.02            3.20  1.82 56.88% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 7.70            5.44  2.26 41.54% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.58            1.56  0.02 1.28% 
รวมสินทรพัย ์ 568.05        547.03  21.02 3.84% 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1.54 84.89 (83.35) (98.19%) 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น  153.27 126.25 27.02 21.40% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ 0.10 0.43 (0.33) (76.74%) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 1.87 0.98 0.89 90.82% 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 10.48  -  10.48 - 
หนี้สิน้หมนุเวยีน 6.55            4.50  2.05 45.56% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ-สุทธสิ่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 0.03            0.24  (0.21) (87.50%) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ-สุทธสิ่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 3.07            1.90  1.17 61.58% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.89            1.58  0.31 19.62% 
รวมหน้ีสิน 178.80        220.77  (41.97) (19.01%) 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 120.00 120.00 - - 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 183.03 183.03 - - 
ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3.06 3.06 - - 
ก าไรสะสม         
- จดัสรรเป็นส ารองทางกฎหมาย 3.74            3.74  - - 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 79.42          16.43  62.99 383.38% 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 389.25           326.26  62.99 19.31% 
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๏ สินทรพัย ์
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีสินทรพัย์รวมทัง้สิ้น 568.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าทรพัย์สิน ณ วนัที่  31  

ธนัวาคม 2558  ที่มมีูลค่า 547.03 ล้านบาท คดิเป็นมูลค่าเพิม่ขึ้น 21.02 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้น 3.84% โดยมรีายละเอยีดหลกั
ประกอบดว้ย        

- ลูกหน้ีการคา้เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ.วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2558 สอดคล้องกบัยอดขายของปี 2559 ที่มี
การปรบัเพิม่สงูขึน้ 

- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีสูงขึ้นเมื่อเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ.วนัสิ้นงวด 31 
ธนัวาคม 2558 เน่ืองจากในกลุ่มลูกคา้องคก์รทางบรษิทัมนีโยบายในปี 2559 ใหส้ามารถขายสนิค้าโดยใหลู้กคา้เลอืก
ผอ่นช าระไดเ้พื่อเป็นการผลกัดนัยอดขายและจงูใจในการสัง่ซือ้สนิคา้  

- สนิคา้คงเหลอื  183.62  ล้านบาท  หรอืคดิเป็น 32.32% ของสนิทรพัยร์วม ลดลงเมื่อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ.วนัสิน้
งวด   31  ธนัวาคม  2558 ซึ่งมยีอดสนิคา้คงเหลอืเท่ากบั  230.92  ล้านบาท ลดลง  47.30 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 
20.48% ถงึแมจ้ะมกีารเตบิโตของยอดขาย เน่ืองจากการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัอยา่งใกลช้ดิต่อเน่ือง  

 

๏ หน้ีสิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 178.80 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัมูลค่าหน้ีสนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ที่มี
ยอดเท่ากบั 220.77 ลา้นบาท โดยมยีอดหน้ีสนิลดลง 41.97 ลา้นบาท  หรอืลดลง 19.01%  ซึง่รายละเอยีดหลกัประกอบดว้ย 

- เงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้รวมถงึเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  มยีอดลดลงอย่างชดัเจนเมื่อเทยีบ
กบัยอดคงคา้ง ณ วนัที่  31 ธนัวาคม  2558  ทัง้น้ีสบืเน่ืองจากบรษิทัมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมาช าระหน้ีได้
เรว็ขึน้  เพื่อลดตน้ทุนดา้นดอกเบีย้จา่ย 

- หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ เมื่อเทยีบกบั  ณ วนัที่  31  ธนัวาคม  2558  มยีอดเพิม่มากขึน้  ทัง้น้ีส่วนหลกัๆ เป็น
หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิทีเ่กดิจากการซือ้ทรพัยส์นิเพื่อรองรบัการเตบิโตของยอดขาย 

๏ ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นทัง้สิ้น 389.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.93% ของสินทรพัย์รวม  
เพิม่ขึ้นจาก 326.26 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 62.99 ล้านบาทที่เกิดขึ้นจากก าไรของผลการด าเนินงานในปี 
2559 

ตาราง 4: อตัราส่วนทางการเงิน 

งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2559 ม.ค.-ธ.ค. 2558   +/(-) 
อตัราสว่นสภาพคล่อง       
   อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.56 2.00 0.56 
   อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 1.50 0.93 0.57 
อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       
   อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 35.87% 37.05% (1.18) 
   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.21% 2.72% 9.49 
   อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.78% 1.35% 8.43 
อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%) 22.35% 2.46% 19.89 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) (%) 15.31% 1.41% 13.90 
อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)       
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)    0.46  0.68 (0.22) 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เพิม่ขึน้จากปีก่อน 0.56 และ 0.57 ตามล าดบัเน่ืองจากบรษิทัฯ มี

การช าระคนืหน้ีสนิทัง้เงนิเบิกเกินบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้การบรหิารจดัการสต็อกสนิค้า ส่งผลให้
บรษิทัฯ มสีภาพคล่องเพิม่มากขึน้ 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานของปี 2559 มอีตัราก าไรขัน้ตน้ปรบัลดลงเลก็น้อยเน่ืองจากการเตบิโตในช่องทางส่งออกซึ่งเป็นช่องทางที่

มอีตัราการเตบิโตสงูสุดโดยช่องทางน้ีมอีตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าทุกช่องทางแต่กม็คี่าใช้จ่ายต ่ากว่าดว้ยเช่นกนั นอกจากการเตบิโต
ของยอดขายโดยรวมแลว้ในสว่นคา่ใชจ้า่ยมกีารควบคมุอยา่งต่อเน่ืองสง่ผลใหอ้ตัราก าไรจากการด าเนินงานและอตัราก าไรสุทธปิรบั
เพิม่สูงขึ้นถึง 9.49% และ 8.43% ตามล าดบัเมื่อเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ส าหรบัอตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานมกีารปรบัเพิม่สงูขึน้เช่นเดยีวกนัแสดงใหเ้หน็ว่าการบรหิารจดัการดา้นสนิทรพัยแ์ละการบรหิารก าไรมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
บรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเกี่ยวเน่ืองโดยตรงจากการทีบ่รษิทัฯ มสีภาพคล่องเพิม่ขึน้ 

สง่ผลใหค้วามเสีย่งจากการกู้ยมืเงนิมาใชใ้นการด าเนินกจิการต ่าลง 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
สนิค้าที่จ าหน่ายส่วนใหญ่ของบริษทัน าเข้าจากต่างประเทศโดยตรงและจ่ายช าระด้วยสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นหลกั 

บริษทัฯให้ความส าคญักบัการประเมินความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและบรหิารการใช้วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกดิขึน้อย่างมนีัยส าคญั ทัง้น้ี
บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายทีจ่ะแสวงหาก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 
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