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 สารจากประธานกรรมการ  สารจากประธานกรรมการบริหาร 
รศ.ดร.ประกิจ ตงัติสานนท์ นายนพชยั วีระมาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในปี 2560 จาก
ขอ้มูลของส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมเห็นได้ชดัว่าการ
ผลติสนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ทัง้เครือ่งปรบัอากาศ คอมเพรสเซอร ์
พดัลม ฯลฯ มอีตัราลดลงรอ้ยละ 3.06 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 
2559 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการซื้อในประเทศลดลง 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการท าความเย็นนัน้ มีปัจจัย
สมทบทีส่่งผลกระทบอย่างเหน็ไดช้ดัในเรื่องสภาพภูมอิากาศที่
ไมร่อ้นมากเช่นทีเ่กดิในปี 2559 ดว้ย 

ส าหรับผลการด าเนินงานของ บริษัท มาสเตอร์คูล 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ในรอบปี 2560 ท่ามกลาง
ความต้องการของตลาดที่มจี ากดั จึงต้องเผชิญการแข่งขนั
รุนแรงในด้านราคามาโดยตลอดทัง้ปี จึงเป็นปีที่มีผลการ
ด าเนินงานในงบการเงนิรวมมผีลขาดทุนสุทธ ิ84.24 ลา้นบาท 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ยงัคงเชื่อมัน่ในโอกาสการเตบิโตของตลาด 
และความเชี่ยวชาญในผลติภณัฑ์ที่ม ีจงึมุ่งมัน่พฒันาสนิค้าที่
เน้นประสิทธิภาพความเย็น และการออกแบบที่ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขนั 
โดยมุ่งหวงัการเติบโตอย่างระยะยาวและยัง่ยืนภายใต้การ
ก ากบักจิการทีด่ ี

ในนามของคณะกรรมการบรษิัท กระผมขอแสดงความ
ขอบคุณผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนผู้
มสี่วนเกีย่วขอ้งในทุกดา้นทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนและไวว้างใจใน
บรษิทัฯ ดว้ยดตีลอดมา 

 

 

 (รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท)์ 
 ประธานกรรมการ 

 

ผลการด าเนินงานทีป่รากฏในงบการเงนิประจ าปี 2560 
บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการวเิคราะหแ์ละรายงานต่อผูถ้อืหุน้โดยการ
เผยแพร่ขอ้มลูส าคญัผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยมาโดยสม ่าเสมอ ซึ่งปัจจยัทีส่่งผลกระทบกบั
ธุรกจิในปี 2560 นัน้มทีัง้ปัจจยัดา้นอุปสงค์ ทีส่่งผลต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีล่ดลง และดา้นอุปทาน ทีเ่กดิผลกระทบ
จากการเข้ามาของคู่แข่งที่เพิม่จ านวนขึ้นถึงร้อยละ 300-400 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ผลสืบเนื่องคอืการเกิดภาวะการ
แขง่ขนัทีรุ่นแรงดว้ยกลยุทธร์าคาต ่า 

ส าหรบัปัญหาอุปสรรคต่างๆทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2560 นัน้ 
บรษิทัฯ ไดน้ ามาวเิคราะห์ วางแผน และเตรยีมการรองรบัเพื่อ
การด าเนินธุรกจิในปี 2561 ต่อไป ทัง้เรื่องสนิค้าที่ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ เรื่องช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านหา้ง
ค้าปลีกสมยัใหม่ ที่ได้วางแนวทางคดัเลือกเฉพาะจุดขายที่มี
คุณภาพ และแนวทางการโปรโมทการขายผ่านออนไลน์เพื่อ
เป็นการรองรบัสถานการณ์ตลาด และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่
ก าลงัเปลีย่นแปลงไป  

ในนามตัวแทนของผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
ขอขอบพระคุณ ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทั ตวัแทนจ าหน่าย 
คู่คา้ และผูเ้กีย่วขอ้งทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุนตลอดมา  

 

 

 (นายนพชยั วรีะมาน) 
 ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายสรรพชัญ โสภณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การสอบทานการปฏิบติังานตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดี: 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากบัและสอบทานการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธุรกจิ
และขอ้พึงปฏบิตัใินการท างานที่ก าหนดไว้ และก าหนดให้มกีารทบทวน
การปฏบิตังิานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทกุภาคส่วน 

5. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการก ากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจา้งบรษิทั แอค-พลสั 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพื่อความเป็นอสิระในการท างานตรวจสอบ 
โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
และก าหนดใหม้กีารตดิตามผลการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรบัปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผลการตรวจสอบ
ภายในในปีดังกล่าว ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในอย่างมี
นยัส าคญั 

6. การพิจารณาผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี : 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั เอส พ ี
ออดทิ จ ากดั จากความรู ้ความสามารถ คุณสมบตัแิละประสบการณ์การ
ปฏบิตังิาน ด้วยมาตรฐานการสอบบญัชใีหก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาแล้วหลายราย อกีทัง้มอีตัราค่าสอบบญัชี
อยู่ ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ  จึงได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน าเสนอการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชตี่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

บทสรปุรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเตม็ความรู้ ความสามารถ ด้วย
ความรอบคอบ ระมดัระวงั และมคีวามเป็นอสิระทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์
ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างเทา่เทยีมกนั  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของ
บรษิัทฯ มคีวามถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
ทัว่ไป  ตลอดจนบรษิัทมกีารบรหิารจดัการด้านความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติที่
สอดคล้องตามกฎหมาย ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆ ในการประกอบธรุกจิ 

 

  

 (นายสรรพชัญ โสภณ) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูท้รงคุณวุฒ ิคุณสมบตั ิและ
ประสบการณ์จากหลากหลายสาขา รวมจ านวน 3 ทา่น รายนามดงัต่อไปนี้ 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไว้ในกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมาย และ
เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 
2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 4 ครัง้ ซึง่การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ได้มกีารทบทวน 
และหารอืในสาระส าคญัของการด าเนินงานรว่มกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัขอีย่างสม ่าเสมอ สรปุการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายในรายไตรมาส 
และประจ าปี โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุม ซึ่งหากมรีายการใดที่
คณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศัยรายละเอียดการด าเนินการเพื่อ
ประกอบการพจิารณา คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชญิผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง
มาชีแ้จง ก่อนการลงความเหน็และการน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ส าหรบัรายงานทางการเงนิปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า
รายงานทางการเงนิของบรษิทั ไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการ
สอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

2. การสอบทานรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์: คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายงานและการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัรายการเกี่ยวโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

3. การสอบทานการบ ริหา รและการจัดการความ เ ส่ี ยง : 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณานโยบายและแผนงานด้านความเสี่ยง 
ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการดา้นความเสีย่ง โดยการประชมุรว่มกบั
ประธานคณะจัดการความเสี่ยงหรือตัวแทน พร้อมให้แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุทีด่ยีิง่ขึน้ 



4 รายงานประจ าปี 2560  
 

 

 รายงานของประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน ร่วมกบัผู้บรหิารระดบัสูงและฝ่ายทรพัยากรบุคคล ให้
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรกัษาไว้ซึ่งพนักงานที่มี
ความสามารถและมผีลการปฏบิตังิานด ี

4. การทบทวนโครงสร้างองค์กร: คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรร่วมกับ
ผูบ้รหิารระดบัสงู และฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ในการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อธุรกิจ
ภาพรวม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เหน็ว่าโครงสรา้งองค์กรทีม่ผีล
บังคับใช้อยู่ ในปัจจุบันเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ  ส าหรับ
โครงสร้างการบริหารนัน้ อยู่ในขอบเขตอ านาจของกรรมการ
ผูจ้ดัการซึง่ไดพ้จิารณาปรบัโครงสรา้งการบรหิารเพือ่ประสทิธภิาพที่
ดยีิง่ขึน้ซึง่เป็นไปตามธุรกจิปกต ิ 

5. การจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัของบริษัท
และบริษัทย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
ตดิตามแผนการด าเนินงานหลกั ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสูงและฝ่าย
ทรพัยากรบุคคล และพจิารณาแผนการด าเนินงานที่ปรบัปรุง ทัง้นี้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยังคงมุ่งเน้นใน
วตัถุประสงค์และเกณฑ์การประเมนิที่ครบถ้วนเหมาะสม เพื่อให้
ม ัน่ใจได้ว่ามกีารเตรียมความพร้อมขององค์กรล่วงหน้า และการ
ด าเนินธุรกจิจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

6. การก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร : 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรอง
แผนการพฒันาบุคลากรร่วมกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล นอกจากการ
พฒันาด้านความรู้และทกัษะ ยงัพฒันาบุคลากรด้านสุขภาวะเพื่อ
ขบัเคลือ่นองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป 

บทสรปุรายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าที่
ตามทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความรบัผดิชอบ
อย่างรอบคอบ โปร่งใส และเทีย่งธรรม โดยค านึงถงึประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายเป็นส าคญั 

นอกจากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
สนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านเขา้รบัการอบรมหรอืร่วมกจิกรรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยสะท้อนผลการ
ประเมนิต่อคณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อการปรบัปรุง
การด าเนินงานใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 

  
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน   

ปี 2560 ที่ผ่ านมา คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดป้ระชุมรวมจ านวน 1 ครัง้เพื่อพจิารณาในเรื่องส 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 
2561 นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดม้อบหมาย
เลขานุการบรษิัทประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทเพื่อบอก
กล่าวและเชญิผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณา 

2. การกลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาแนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการและกรรมการชุดย่อยโดย
ปรบัลดผลตอบแทนลงเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท โดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บรษิทัแลว้ 

3. การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน: 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาโครงสรา้ง 

(นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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วิสยัทศัน์และพนัธกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รางวลัท่ีได้รบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ผูน้ านวตักรรมด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

แก้ปัญหาอากาศร้อน ประหยดัพลงังาน อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า สู่มาตรฐานสากล 

เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครวัมาสเตอรค์ลูทุกคน 

มาสเตอรค์ลู องคก์รนวตักรรม 

สร้างสรรคค์ณุภาพ 

เพ่ือความสขุของครอบครวัมาสเตอรค์ลู 

 

 



6 รายงานประจ าปี 2560  
 

 

 คณะกรรมการบริษทั 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

• ปรญิญาเอก  ดุษฎกีติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่่ น 
• ปรญิญาโท  สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

The University of Electro-Communications ประเทศญีปุ่่ น 
• ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมสือ่สาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 มหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญีปุ่่ น 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee (AACP 25/2017) สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษทั  ไมม่ ี
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2556 ‟ ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 ‟ ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั โนวา ออรแ์กนคิ จ ากดั 
• 2559 ‟ ปัจจุบนั  กรรมการ สภามหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุร ี
• 2559 ‟ ปัจจุบนั  อุปนายก สมาคมนักเรยีนเก่าญีปุ่่ นในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
• 2551 ‟ 2555     Executive Director, Japan International Corporation Agency: JICA 

รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท ์ 

อาย ุ75 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

• ประธานกรรมการ 
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) Western Michigan University สหรฐัอเมรกิา 
• 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 ‟ ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

„ 2555 - 2560 ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
บรษิทั แพลเน็ตคอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 

• 2553 ‟ 2557 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟทแ์วร์
แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (SIPA) 

นายสรรพชัญ โสภณ  

อาย ุ64 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

• กรรมการ 
• กรรมการอสิระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริษทั  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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-ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั 

• 2560-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั 

• 2560-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พพีเีอม็ แอด็ไวเซอรี ่จ ากดั 
• 2560-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดจิติอล โฟกสั จ ากดั 
• 2557-ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการ กองทุนสงเคราะห ์กระทรวงศกึษาธกิาร 
• 2555-2557 ทีป่รกึษา ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ
• 2555-2555 ผูอ้ านวยการ ส านกังานสรา้งเสรมิกจิการเพือ่สงัคมแห่งชาต ิ

นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา  

อาย ุ57 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

• กรรมการ 
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

• ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
• ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมศาสตรไ์ฟฟ้าก าลงั  
   สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

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

การถือหุ้นในบริษทั ไมม่ ี
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
• 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 
• 2559-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ไซเทม โฮลดิง้ จ ากดั 
• 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั คารบ์อนคอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
• 2554-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บางกอก ไทร ์เทรดดิง้ จ ากดั 
• 2551-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บางกอก ไทร ์รไีฟเนอรี ่จ ากดั 
• 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โฟลดิง้ เกท จ ากดั 
• 2549-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เมททสิแอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
• 2537-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  

บรษิทั ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั 

นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ 

อาย ุ55 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

กรรมการ 
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 คณะกรรมการบริษทั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

• ปรญิญาตร ี สาขาบรหิารธุรกจิ Ottawa University ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 189/2014) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 70,372,200 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66  

ประสบการณ์การท างาน  

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

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

นายฟัง เมง็ ฮอย 
Mr. Fung Meng Hoi 

อายุ 57 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 3 มิถนุายน 2545 

กรรมการ 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 122,956,259 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.62 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2545-ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

• 2554-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
 

นายนพชยั วีระมาน  

อาย ุ54 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 3 มิถนุายน 2545 

• กรรมการ 
• ประธานกรรมการบรหิาร 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
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คณะกรรมการบริษทั  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
„ ปรญิญาโท  คณะบรหิารธุรกจิ หลกัสตูร Ex-MBA 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
„ ปรญิญาตร ี คณะศกึษาศาสตร ์สาขาธุรกจิศกึษา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 84/2010) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

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

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 25/2013) สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• หลกัสตูรวุฒบิตัร “หลกัการจดัการดา้นการเงนิส าหรบัผูบ้รหิาร” รุ่นที ่1  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 31,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
• 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

บญัชแีละการเงนิ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 

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

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 

อาย ุ44 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 12 พฤษภาคม 2559  

• กรรมการ 
• กรรมการบรหิาร 
• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

บญัชแีละการเงนิ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

• ปรญิญาโท  สาขาพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คณะบรหิารธุรกจิ  
มหาวทิยาลยัศรปีทุม     

• ปรญิญาตร ี สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัพายพั   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP105/2013) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 5,171,124 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.08 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 

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

• 2560-ปัจจุบนั  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
• 2554-ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
• 2556-2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 
  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  
 

นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ 

อาย ุ43 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

• กรรมการ 
• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั 
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 เลขานุการบริษทั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

• หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan  HRP รุ่นที ่12/2017   
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั   จ านวน 990,522 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.21  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
„  2556 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  

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

  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 

อาย ุ50 ปี 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556 

• กรรมการบรหิาร 
• เลขานุการบรษิทั 

 

 

 โครงสรา้งองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ   * บรษิัทฯ ว่าจ้างบรษิัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย   โดยมนีางสาววรรณา  
เมลอืงนนท ์(กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั) เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
นายนพชยั วรีะมาน 

รกัษาการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานธุรกจิคา้ปลกี 

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบญัชแีละการเงนิ 

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานธุรกจิต่างประเทศ 
นายสรรชยั ศรวีบิูลย ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานโลจสิตกิส ์

นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานวศิวกรรมและบรกิารลกูคา้ 

นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบรหิารโรงงาน 
นายโกมนิทร ์กรตม ี

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน * 

ส านกัเลขานุการบรษิทั  
นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย 
นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ I 

บรษิัท มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มชีื่อภาษาองักฤษคอื Masterkool International Public 
Company Limited ด าเนินธุรกจิหลกัโดยการจดัหาและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ท าความเยน็ ไดแ้ก่ พดัลมไอเยน็ พดัลมไอน ้า และพดัลม
อุตสาหกรรม ภายใต้ตราสนิค้า “MASTERKOOL” และ “CoolTop” รวมถึงให้บรกิารเช่าใช้ผลติภณัฑ์ดงักล่าวส าหรบัการจดักจิกรรม
กลางแจง้ และใหบ้รกิารออกแบบตดิตัง้ระบบระบายความรอ้นภายในอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ รวมถงึใหบ้รกิารรบัประกนั บ ารุงรกัษา
ภายหลงัการขายหรอืตดิตัง้ บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2558 ดว้ยรหสัหลกัทรพัย์ KOOL 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 1 แห่ง คอื บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั (“บรษิทัย่อย” หรอื “Ingreen”) ซึง่บรษิทัฯ มสีดัส่วน
การถอืหุน้ใน Ingreen รอ้ยละ 99.98 ด าเนินธุรกจิเป็นผูจ้ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบโอโซน ซึ่งสามารถประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น 
ใชก้บัระบบท าความเย็นภายในอาคาร ใชก้บัระบบซกัผา้ เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ ประหยดัพลงังาน และลดการใช้สารเคม ีและใชก้บั
ระบบน ้าประปาเพือ่ช่วยลดสารประกอบอนิทรยีใ์นน ้าทีเ่ป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิสารก่อมะเรง็ดว้ย 

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

แมว้่าผลการด าเนินงานในปี 2560 ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดไว ้แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโอกาสในการขยายตวัของตลาดแลว้ บรษิทัฯ เหน็
ถงึโอกาสในการเตบิโตไดอ้กีมาก และเพือ่เป็นทศิทางในการด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ได้จดัท าแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี ระหว่างพ.ศ. 2560-2563 
(2017-2020) และน าไปเป็นแนวทางในการจดัท าแผนธุรกจิ ประจ าปี 2561 (2018) โดยการวเิคราะห์ในปัจจยัแวดลอ้มทีส่ าคญั ทัง้ภายใน
และภายนอก เช่น ระบบการด าเนินงานทีต่อ้งปรบัปรุงใหร้องรบัการขยายตวัของธุรกจิ ขอ้จ ากดัในลกัษณะของธุรกจิทีเ่ป็นฤดูกาล เป็นต้น 
ซึง่น าไปสู่เป้าหมายหรอืกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิในภาพรวม ดงันี้ 

 
1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย หรอืกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 
 
วิสยัทศัน์ 
 

เราคอื ผูน้ านวตักรรมดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

แกปั้ญหาอากาศรอ้น ประหยดัพลงังาน อนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม ตอบสนองทุกความตอ้งการของลกูคา้ 

สู่มาตรฐานสากล เพือ่ความเป็นอยู่ทีด่ขีอง

ครอบครวัมาสเตอรค์ลูทุกคน 

พนัธกิจ 
 

มาสเตอรค์ลู องคก์รนวตักรรม สรา้งสรรคค์ุณภาพ 

เพือ่ความสุขของครอบครวัมาสเตอรค์ลู 

 

เป้าหมายในการด าเนินธรุกิจ  

บรษิัทฯ ก าหนดเป้าหมายดา้นการเงนิ เป็นรายไดข้องกลุ่มธุรกจิ (บมจ.มาสเตอร์คูลฯ และบรษิทัย่อย) ในปี 2561 (2018) โดย
คาดหวงัอตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้จากปี  2560 ประมาณรอ้ยละ 25 หรอืมลูค่ายอดขายทีค่าดหวงั 700 ลา้นบาท และบรษิทัฯ ไดว้างเป้าหมาย
ก าไรสุทธไิวไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 เมือ่เทยีบกบัยอดขาย สดัส่วนของรายไดห้ลกัมาจากกลุ่มตลาดหลกั 3 กลุ่ม ดงันี้ 

• กลุ่มลกูคา้รายย่อย (หา้งคา้ปลกี ตวัแทนจ าหน่าย และออนไลน์) รอ้ยละ 50 

• กลุ่มธุรกจิต่างประเทศ รอ้ยละ 30 

• กลุ่มลกูคา้รายองคก์ร รอ้ยละ 20 

นอกจากเป้าหมายดา้นการเงนิแลว้ บรษิทัฯยงัมเีป้าหมายในดา้นความพงึพอในของลกูคา้ทีก่ าหนดไวเ้ป็นเป้าหมายขององคก์รดว้ย 

กลยทุธ์หลกัในการด าเนินธรุกิจ 

ด้านการตลาด  

บรษิทัฯ มแีผนในการสรา้ง Brand Masterkool ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั จดจ า เป็น Top of Mind Brand เพื่อน าไปสู่ยอดขาย โดยการท า
การตลาดแบบผสมผสาน ทัง้การโฆษณาแบบ Above the line ผ่านวทิยุและโทรทศัน์ และการประชาสมัพนัธ์แบบ Below the line อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การโปรโมทการตลาดผ่านออนไลน์ เพื่อชูภาพลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Branding) ทีเ่น้นความเป็นผูน้ าในดา้นต่างๆ 



12 รายงานประจ าปี 2560  
 

ภายใตส้โลแกน “ผูน้ าตวัจริง ความเยน็ยคุใหม่”  และภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์(Product Branding) ซึง่มจีุดเด่นในประสทิธภิาพการท า
ความเยน็และประหยดัพลงังาน ในฐานะผลติภณัฑท์างเลอืกใหมข่องความเยน็สบายภายใตส้โลแกน “เยน็ได้ใจ ประหยดัได้จริง”          

ด้านสินค้า 

บรษิทัฯยงัคงเน้นความเป็นองคก์รนวตักรรมในการปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายการด าเนินงานนี้เพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ทีบ่รษิทัฯ ไดร้วบรวมความเหน็จากผลส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้หลงัการขายและการบรกิาร  และ
ส าหรบัปี 2561 นอกจากบรษิทัฯ เน้นวจิยัและพฒันาเพือ่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ลว้ ยงัเน้นการตอบโจทยค์วามรูส้กึของลกูคา้ดว้ยการ
ออกแบบรปูลกัษณ์ใน Theme: Simple & Clean ทีเ่รยีบงา่ย ดสูบายตา มรีสนิยม  พรอ้มเพิม่ฟังกช์ ัน่ทีเ่ป็นประโยชน์อกีดว้ยในบางรุ่น  

ส าหรบัช่วงนอกฤดูกาลซึ่งเป็นช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี บรษิัทฯ วางแผนให้มสีนิค้าที่ไม่ติดในเรื่องฤดูกาลเขา้มา
จ าหน่าย ซึง่แผนดงักล่าวไดเ้ลือ่นมาจากปี 2560 เนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมของตลาดไมเ่อื้ออ านวย 

ด้านช่องทางการขาย 

บรษิทัฯ ยงัคงเน้นในตลาด 3 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มลูกคา้รายย่อย กลุ่มธุรกจิต่างประเทศ และกลุ่มลูกคา้รายองค์กร ซึ่งจากสดัส่วน
ของรายไดท้ีค่าดหวงัตามทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้แลว้นัน้ รายไดส้่วนใหญ่มาจากกลุ่มลกูคา้รายย่อย ซึง่ในปี 2561 บรษิทัเน้นการเปิดจุดขายตาม
สาขาทีค่ดัเลอืกในเชงิคุณภาพ ไมเ่น้นในเชงิปรมิาณ จงึคาดว่าปี 2561 นี้จะเปิดจุดขายโมเดริน์เทรดราว 260 แห่ง  

ส าหรบักลุ่มธุรกจิต่างประเทศ บรษิทัฯ มแีผนในการเปิดตลาดซกีโลกใต้อย่างจรงิจงัเพื่อเป็นรายไดใ้นช่วงนอกฤดูกาลของประเทศ
ไทย เช่นเดยีวกนักบัช่องทางขายกลุ่มลกูคา้รายองคก์รทีบ่รษิทัฯ เน้นขยายฐานตลาดเพือ่เป็นช่องทางทีท่ ารายไดส้ม ่าเสมออย่างต่อเนื่องใน
ตลอดทัง้ปี 

ด้านบคุลากร  

บรษิัทฯ มแีผนการพฒันาทัง้ในด้านทกัษะความรู้ และแผนพฒันาสุขภาวะตามแนวทางองค์กรสุขภาวะของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ค่านิยมหลกั “มุ่งมัน่ พฒันา ด้วยใจ” โดยมคีวามตัง้ใจในการให้เกดิผลลพัธ์ระยะยาว คอื 
ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร (Employee Engagement) เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ต่อไป  

 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
 

ปี 2545 - ปี 2553 
 

 

 
 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (“บรษิทัฯ”) เริม่จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่3 มถุินายน 2545 โดยนายนพชยั 
วรีะมาน และกลุ่มเพื่อน   ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 2,000,000 บาท   แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000 หุน้  
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายพดัลมไอน ้า โดยบรษิทัฯ เป็นรายแรกทีม่กีาร
วจิยัและพฒันาพดัลมไอน ้า เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาอากาศรอ้นในสถานทีท่ีไ่ม่สามารถตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศได้  
บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนอีก 4 ครัง้จาก 2,000,000 บาท เป็น 44,400,000 บาทในปี 2552 แบ่งเป็นหุน้สามญั
จ านวน 4,440,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อรองรบั
การขยายตวัทางธุรกจิของบรษิทัฯ โดยทีก่ารเพิม่ทุนครัง้ที ่4 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนบางส่วน
จ านวน 440,000 หุน้ ใหก้บับรษิัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอ ีจ ากดั (“K-SME”) ในราคาหุน้ละ 20 บาท (มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 10 บาท)  

ปี 2551 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั PM Award ประจ าปี 2551 (Prime Minister’s Export Award 2008) ประเภทใชต้ราสนิคา้
ตวัเอง (Thai-Owned Brand) 

ปี 2552 บรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 3 รายร่วมลงนามในสญัญาร่วมลงทุนและสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้นกบั K-SME 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ทดลองน าเขา้พดัลมไอเยน็ซึง่เป็นผลติภณัฑใ์หมม่าจ าหน่ายภายในประเทศ 

ปี 2554 บรษิทัฯ ร่วมก่อตัง้บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชัน่ จ ากดั (“Ingreen”) กบับุคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั   ดว้ยทุนจดทะเบยีน
เริม่แรก 1,000,000 บาท จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
49.99 เพือ่ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑโ์อโซน 
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ปี 2556 

 

บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนครัง้ที ่5 จาก 44,400,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,440,000 หุน้ มลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 7,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานบางส่วนทีร่าคาตามมลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 10 บาท 
บรษิทัฯ ซื้อหุน้ Ingreen เพิม่จากผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ านวน 5,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
100 บาท ทีร่าคาตามมลูค่าทางบญัชขีอง Ingreen ณ ขณะนัน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มสีดัส่วนการถอืหุน้ใน Ingreen 
รอ้ยละ 99.98 และท าให ้Ingreen มสีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ปี 2557 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหด้ าเนินการดงันี้ 

1) แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 

2) เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.25 บาท 

3) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 280,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 0.25 บาท เป็น 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 480,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงันี้ 

• หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  80,000,000 หุน้ จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

• หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 120,000,000 หุน้ จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  

บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ครัง้ที ่6 จาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 280,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็น 90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 360,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.25 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ทีร่าคาตามมลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.25 บาท 

ปี 2558 เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2558  บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  และ เสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ดว้ยรหสัหลกัทรพัย์ KOOL   

ปี 2559 บรษิทัฯ เปิดตวัสนิคา้นวตักรรมพดัลมไอเยน็แบบดงึลมเขา้รอบทศิทาง รุ่น  KOOLBOT ซึ่งสรา้งความเยน็ไดเ้ต็ม
ประสทิธภิาพ 

ปี 2560 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัท อินโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั (บริษัทย่อย) จากทุนจดทะเบยีนเดิม  1,000,000 บาทเป็นทุนจดทะเบยีน 
30,000,000 บาท  

 
1.3 โครงสรา้งการถือหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

 
1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิโดยไมม่คีวามสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกจิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 

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

รอ้ยละ 99.98 

บริษทั อินโนว ์กรีน โซลชูัน่ จ ากดั 
ทุนจดทะเบยีน 30.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้    30.00 ลา้นบาท 
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II ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

ประเภทรายได ้
2558 2559 2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอเยน็ 
(Evaporative Air Cooling) 

475.24 79.94 699.03 78.58 316.00 57.00 

รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอน ้า 
(Misting Fan) 

23.31 3.92 34.46 3.87 24.86 4.00 

รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมอตุสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ 
(Industrial and Ventilation Fan) 

29.21 4.91 21.89 2.46 28.42 5.00 

งานโปรเจค - - - - 102.60 19.00 
รายไดจ้ากการขายอะไหล่และผลติภณัฑเ์กีย่วกบัโอโซน 
(Spare Parts and Ozone Products) 

12.97 2.18 97.87 11.00 35.80 6.00 

รวมรายได้จากการขาย 560.72 94.32 853.25 95.91 507.68 91.00 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1/ 30.30 5.10 28.26 3.18 30.77 6.00 
รวมรายได้ขายและบริการ 591.02 99.42 881.50 99.09 538.45 97.00 

รายไดอ้ื่น 2/ 3.46 0.58 8.08 0.91 14.89 3.00 
รวมรายได้ 594.46 100.0 889.59 100.00 553.34 100.00 

1/ รายไดจ้ากการบรกิาร เช่น ใหบ้รกิารเช่าพดัลม ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาและรบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้  
2/ รายไดอ้ื่น เช่น เงนิอุดหนุนจากรฐับาล ดอกเบีย้รบั ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น และก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่าย

ทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

 
2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ม ี2 ประเภท และนอกจากผลติภณัฑแ์ลว้ บรษิทัฯ ยงัมบีรกิารใหเ้ช่า และบรกิารหลงัการขาย ดงันี้   

2.1.1 ผลิตภณัฑป์ระเภทลดความรอ้นและระบายอากาศ 

2.1.1.1 กลุ่มพดัลมไอน ้า (Misting Fan) 

พดัลมไอน ้าเป็นระบบท าความเย็นประกอบดว้ยพดัลมและเครื่องสร้างละอองน ้า โดยใชเ้ทคโนโลยหีลกัการระเหยแบบ
ฉบัพลนัของละอองน ้าทีจ่บัตวักบัความรอ้นภายในอากาศ ซึง่จะช่วยลดอุณหภมูใินพืน้ทีไ่ดป้ระมาณ 5 - 15 องศาเซลเซยีส 
และยงัช่วยลดความรอ้นในสายการผลติชิน้งาน เครือ่งจกัร ลดไฟฟ้าสถติใหไ้ดต้ามมาตรฐานกระบวนการผลติ ลดฝุ่ น กลิน่ 
ควนั ให้ความสดชื่นแบบธรรมชาติ เหมาะส าหรบัพื้นที่บรเิวณกลางแจ้ง พื้นที่เปิดโล่งหรอือาคารที่มอีากาศหมุนเวยีน
ตลอดเวลา ซึง่ผลติภณัฑพ์ดัลมไอน ้าจดัจ าหน่ายภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “MASTERKOOL” แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดงันี้ 

2.1.1.1.1 พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสงู (High Pressure) 

พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสูงประกอบดว้ยปัม๊น ้าแรงดนัสูง พดัลมและหวัพ่นละอองน ้าขนาดเลก็ ซึ่งหวัพ่น
ละอองน ้าขนาดเลก็ท าการสรา้งละอองหมอกทีม่คีวามละเอยีดถงึ 5 ไมครอน   ซึง่ช่วยดดูซบัความรอ้นจาก 

อากาศได้ดี โดยผลิตภัณฑ์พดัลมไอน ้ าระบบแรงดันสูงมี
จ าหน่ายทัง้แบบตัง้ แบบแขวน แบบเคลื่อนที ่และงานระบบ 
เหมาะส าหรบัพืน้ทีบ่รเิวณกลางแจง้ พืน้ทีเ่ปิดโล่งหรอือาคาร
ทีม่อีากาศหมุนเวยีนตลอดเวลา โดยผลติภณัฑ์พดัลมไอน ้า
ระบบแรงดนัสงู บรษิทัฯ จะเป็นผูผ้ลติเองจากโรงงานทีพ่นัส
นิคม โดยประกอบขึน้จากชิ้นส่วนที่น าเขา้จากต่างประเทศ
บางส่วน และชิน้ส่วนทีจ่ดัหาจากในประเทศบางส่วน 
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2.1.1.1.2 พดัลมพดัลมไอน ้าระบบจานหมนุความเรว็สงู (Centrifugal Force) 

พดัลมไอน ้าระบบจานหมุนความเร็วสูงใช้แรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง
สรา้งละอองน ้าขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถปรบัขนาดละอองน ้า 
และตัง้เวลาพ่นละอองน ้าได ้โดยผลติภณัฑพ์ดัลมไอน ้าระบบแรงเหวีย่ง
หนีศูนย์กลางมจี าหน่ายทัง้แบบตัง้ แบบแขวน และแบบเคลื่อนที ่โดย
พดัลมมขีนาดหน้ากวา้ง 24 และ 26 นิ้ว  

2.1.1.2 กลุ่มพดัลมไอเยน็ (Evaporative Air Cooling) 

บรษิทัฯ เป็นรายแรกทีน่ าพดัลมไอเยน็ออกสู่ตลาด (ปี 2552) และจากนัน้บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาประสทิธภิาพของการท าความ
เยน็โดยไมท่ าใหเ้กดิละอองน ้า ไมเ่ปียก และยงัประหยดัพลงังานกว่าการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศสงูสุดถงึรอ้ยละ 40-60   

ผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็เป็นเทคโนโลยใีหม่ซึ่งใช้หลกัการระเหยของน ้าที่ผ่านแผ่น
แลกเปลี่ยนความร้อน (Cooling Pad) เพื่อลดความร้อน โดยใช้น ้าหมุนเวียน
แลกเปลีย่นความรอ้นกบัอากาศแลว้ถ่ายเทเป็นความเยน็  ทัง้นี้ พดัลมไอเยน็สามารถ
ลดอุณหภูมขิองอากาศภายนอกไดป้ระมาณ 4 - 15 องศาเซลเซยีส เพิม่การระบาย
หมนุเวยีนอากาศภายในอาคารท าใหอ้ากาศบรสิุทธิ ์ออกแบบโดยผสมผสานกบัระบบ
ปรบัอากาศทัว่ไป นอกจากผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็มปีระสทิธภิาพในการท าความเยน็
สูง และประหยดัพลงังานไฟฟ้าแล้ว ผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ของบรษิัทฯ ยงัมรีะบบ
ฆา่เชือ้โรคในน ้าดว้ยระบบโอโซนซึง่จะใหอ้ากาศทีส่ดชืน่ปราศจากเชือ้โรค 

พดัลมไอเย็นของบรษิัทฯ มจี าหน่ายทัง้แบบเคลื่อนที่ แบบแขวน และแบบ  Wall Type ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“MASTERKOOL” ซึ่งบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑ์เองในบางรุ่น และจา้งผูร้บัจา้งผลติในประเทศจนีผลติเป็นสนิคา้
ส าเรจ็รูปและน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยทีรุ่่นทีบ่รษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบเอง บรษิทัฯ ไดย้ื่น
ขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑส์ าหรบัพดัลมไอเยน็แลว้กบักรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลติภณัฑ์
พดัลมไอเยน็มดีว้ยกนัทัง้หมด 3 ชนิดไดแ้ก่  

พดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นที ่MASTERKOOL I-Kool(“MIK”) พดัลมไอเยน็ชนิดแขวนขนาดเลก็ MASTERKOOL U-Kool 03 
และเครื่องสร้างลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) ที่เหมาะส าหรบัโรงงาน
อุตสาหกรรม หรอือาคารคลงัสนิคา้สนิคา้ขนาดใหญ่ ในขณะทีพ่ดัลมไอเย็นชนิดเคลื่อนทีเ่หมาะส าหรบัลูกคา้รายย่อยใช้
อุปโภคในครวัเรอืน รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ 
 

 

 

Cooling Pad 



16 รายงานประจ าปี 2560  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3 กลุ่มพดัลมอตุสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ (Industrial Fan and Ventilation Fan) 

2.1.1.3.1 พดัลมอตุสาหกรรม 

บริษัทฯ จัดหาและจัดจ าหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้
เครื่องหมายการค้า “MASTERKOOL” ม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลม
หน้ากว้างขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ซึ่งใช้วสัดุที่มคีวาม
คงทนสูง ทัง้นี้  พัดลมอุตสาหกรรมมีทัง้แบบตัง้พื้นและแขวน 
สามารถปรบัส่ายได ้90 องศา และปรบัลมได ้3 ระดบั ใหล้มแรง
ครอบคลุมพืน้ที ่30-50 ตารางเมตร ซึง่สามารถใชร้ะบายความรอ้น 
ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และลดอุณหภมูไิดเ้ป็นอย่างด ี

2.1.1.3.2 พดัลมระบายอากาศ 

บรษิทัฯ จดัหาและจดัจ าหน่ายพดัลมระบายอากาศ ซึ่งใชเ้พื่อควบคุมทศิทางการระบายอากาศในพื้นที่ที่
ต้องการ เช่น ต้องการน าเอาอากาศภายนอกอาคารเขา้มาแลกเปลีย่นความรอ้นกบัอากาศภายในอาคาร 
หรอื การน าเอาอากาศภายในอาคารออกไปสู่ภายนอกอาคาร หรอืการควบคุมใหอ้ากาศภายในอาคารไดม้ี
การหมุนเวยีนหรอืเคลื่อนที่ไดค้รอบคลุมพื้นทีภ่ายในอาคาร เป็นต้น ทัง้นี้ ผลติภณัฑ์กลุ่มพดัลมระบาย
อากาศเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการตดิตัง้ระบบระบายความรอ้นใหก้บัลกูคา้ของบรษิทัฯ 

 
 
 
 
 

 

 

 

2.1.2 ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัโอโซน 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหบ้รษิทั อนิโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทีช่่วยในการประหยดั
พลงังานและรกัษาสิง่แวดล้อม โดยด าเนินธุรกจิจดัหา จดัจ าหน่าย ให้เช่าใช้งาน และบริการระบบผลติโอโซนเพื่อการอนุรกัษ์
พลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น การปรบัปรุงคุณภาพของน ้า และการฆ่าเชื้อโรคในระบบต่างๆ ซึ่งคุณสมบัตขิองโอโซนเมือ่ไป
ท าปฏกิริยิากบัสารใดๆ แลว้ จะสลายตวัไปเป็นอ๊อกซเิจนจงึท าใหไ้ม่มสีารเคมตีกคา้ง และโอโซนยงัช่วยป้องกนัการเกดิตะกรนัที่
เกดิขึ้นใหม่โดยการยบัยัง้กรดคาร์บอลคิและแคลเซียมในน ้าซึ่งเป็นสาเหตุของการเกดิตะกรนั อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัิในการสลาย
ตะกรนัทีเ่กาะอยู่ในท่อเดมิภายในระบบ ท าใหไ้มต่อ้งเตมิสารเคมเีพือ่ลดการเกดิตะกรนัและฆา่เชือ้โรคในน ้า 

 Propeller Fan Axial Fan Centrifugal Fan Roof Fan
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จากคุณสมบตัขิองโอโซนดงักล่าวบรษิทัฯ จงึไดป้ระยุกต์ใชร้ะบบโอโซนกบัระบบหล่อเยน็ (Cooling Tower) ของระบบปรบัอากาศ
ในอาคารขนาดใหญ่ และใชก้บัระบบซกัผา้ของโรงพยาบาล ซึง่สามารถช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายพลงังานและสารเคมไีดอ้ย่างน่าพอใจ 
โดยปัจจุบนับรษิทัฯ มรีายไดท้ัง้จากการจ าหน่าย การแบ่งรายไดท้ีเ่กดิจากผลต่างของการประหยดัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ก่อนการตดิตัง้
ระบบ และการใหเ้ช่าใชง้าน เป็นตน้ 

ซึง่ปัจจุบนับรษิทัฯ มลีกูคา้หลกัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น  นอกจากนี้ ระบบโอโซนของบรษิทัฯ 
ยงัสามารถประยุกต์ใชง้านดา้นอื่นๆ เช่น เพือ่ลดการใชค้ลอรนีและสารก่อมะเรง็ในสระว่ายน ้า บ าบดัน ้าเสยีและฆา่เชือ้โรค ปรบัปรุง
คุณภาพน ้าประปาโดยช่วยลดสารประกอบอนิทรยีใ์นน ้าทีเ่ป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิสารก่อมะเรง็ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
นอกจากงานระบบโอโซนขนาดใหญ่แล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ประยุกต์ใชง้านโอโซนในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อใชใ้นครวัเรอืน 
ไดแ้ก่ 1) เครือ่งลา้งผกัระบบโอโซนซึง่ไดม้กีารน าเทคโนโลยโีอโซนเขา้มาใชเ้พื่อใหผ้กัและผลไมท้ีผ่่านการลา้งดว้ยเครื่องนี้มคีวาม
สด สะอาด ปราศจากเชื่อโรคและสารเคมตีกคา้ง โดยทีบ่รษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑ์เองและจา้งผูผ้ลติในต่างประเทศท าการ
ผลติ และบรษิทัฯ ได้ยื่นขอรบัสิทธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ส าหรบัเครื่องลา้งผกัดว้ยโอโซนแล้วกบักรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ และ 2) เครื่องก าจดักลิน่รองเท้าด้วยโอโซนซึ่งบรษิัทฯ ได้น าสนิค้าเขา้มาขาย ซึ่งประยุกต์ใช้ก๊าซโอโซนมา
ท าลายเชื้อแบคทเีรยีอย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถก าจดัแบคทีเรยีที่สะสมในรองเท้าได้เป็นอย่างด ีโดยผลิตภณัฑ์ดงักล่าววาง
จ าหน่ายภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “Ingreen” ทีห่า้งคา้ปลกีสมยัใหม ่และทีบ่รษิทัฯ  

Ozone for Cooling Tower, ESPLANADE 

Ozone System, PWA - Chachoengsao 
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2.1.3 งานบริการให้เช่า (Event Rental) 

บริษัทฯ ให้บรกิารอุปกรณ์ สินค้าหรือระบบที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
แก้ไขปัญหาอากาศร้อนและท าความเย็นภายนอกอาคารหรือ
พื้นที่กลางแจ้งที่ไม่สามารถติดตัง้ระบบปรบัอากาศได้ เหมาะ
ส าหรบัการจดังานตามเทศกาลต่างๆ  นอกจากนี้ งานบรกิารให้
เช่าของบรษิทัฯ ยงัครอบคลุมถงึอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใหง้านบรกิาร
งานเช่าของบริษัทฯ เป็นการบริการแบบครบวงจร (One-stop 
service) โดยบริษัทฯ ให้ค าปรึกษาและน าเสนอทางเลือกที่
เหมาะสมส าหรบัลกูคา้แต่ละราย 

ทัง้นี้ ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารเช่าใชง้าน ไดแ้ก่ พดัลมไอ
น ้า และพดัลมไอเยน็ พดัลมอุตสาหกรรม เครือ่งสรา้งหมอก รวมถงึอุปกรณ์เกีย่วเนื่องอื่นๆ เช่น เครือ่งปรบัอากาศ เต๊นท์ เวท ีโต๊ะ 
เกา้อี้ ส าหรบัการจดักจิกรรมภายนอกอาคาร เช่น งานจดัเลีย้ง งานแขง่ขนักฬีา งานแถลงขา่วเปิดตวัผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

2.1.4 งานบริการหลงัการขาย 

บรษิทัฯ มนีโยบายรบัประกนัสนิคา้ ซึง่มรีะยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลีย่นอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรเีป็นเวลา 1 ปี ภายหลงัจากการ
ซื้อสนิคา้ และมทีมีช่างเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ ซึ่งลูกคา้สามารถสอบถามขอ้มลูผ่าน Call center ได้
ทุกวนัทีโ่ทรศพัท ์0 2953 8800  นอกจากนี้ บรษิทัฯ ใหบ้รกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) ภายหลงัจากทีห่มดประกนั
สนิคา้แลว้ รวมไปถงึการขายบรกิารการบ ารุงรกัษา (Maintenance) เป็นรายปีส าหรบัสนิคา้ทีห่มดอายุการรบัประกนัแลว้ 

 
2.2 ตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.2.1 กลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการเป็นผู้น าด้านพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเย็น โดยมสี่วนแบ่งการตลาดสูงทีสุ่ดใน
ประเทศไทย จึงมุ่งเน้นการท าการตลาดภายใต้สโลแกน “มาสเตอร์คูล ผู้น าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” เพื่อเน้นให้เห็นว่า 
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นผลติภณัฑท์างเลอืกระหว่างพดัลมและเครือ่งปรบัอากาศ ซึง่ไดร้วมเอาขอ้ดขีองทัง้สองอย่างเขา้ดว้ยกนั
คอื ใหอ้ากาศทีเ่ยน็มากกว่าพดัลม และประหยดัค่าไฟฟ้ามากกว่าเครือ่งปรบัอากาศ  ภายใตส้โลแกน “เยน็ได้ใจ ประหยดัได้จริง” 
เพื่อให้บรษิัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าด้านเครื่องสร้างลมเย็นที่ประหยดัพลงังาน โดยบรษิัทฯ จะเน้นการออกแบบและสรรหา
ผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพและประสทิธภิาพทีด่ ีมกีารรบัประกนัสนิคา้ และมศีูนย์บรกิารลูกค้าครอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อ
สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้เมือ่ไดร้บัประสบการณ์การใชผ้ลติภณัฑข์อง  บรษิทัฯ โดยทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดกลยุทธ์ทีส่ าคญัใน
การด าเนินธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

2.2.1.1 กลยทุธ์ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
2.2.1.1.1 บรษิัทฯ ท าประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.masterkool.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น

ช่องทางติดต่อไปยงัลูกค้าทุกประเภทในการเข้าถึงข้อมูลและท าความรู้จ ักบริษัท และผลิตภณัฑ์ที่
จ าหน่าย 

2.2.1.1.2 บรษิทัฯ ท าประชาสมัพนัธผ์่านสือ่สิง่พมิพต่์างๆ เพื่อใหต้ราสนิคา้ และผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นทีรู่จ้กั
มากขึน้ เช่น โบรชวัรผ์ลติภณัฑ ์และหนงัสอื Corporate Book เป็นตน้ 

2.2.1.1.3 บรษิทัฯ มกีารออกโฆษณาเพือ่ประชาสมัพนัธบ์รษิทัฯ และผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ผ่านสื่อวทิยุ /โทรทศัน์ 
และสือ่ป้ายแบนเนอรต่์างๆ 

2.2.1.1.4 บรษิทัฯ ท าการประชาสมัพนัธผ์่านสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) 

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

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

• สือ่ LINE (Line ID: MasterkoolFan) 

• สือ่ Instagram ที ่https://www.instagram.com/masterkoolfan/ 
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2.2.1.1.5 บรษิทัฯ มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านการออกบูธ ทัง้งานแสดงสนิคา้ในประเทศ และงานแสดงสนิคา้ในศ่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง 

2.2.1.1.6 บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการให้การสนับสนุนกจิกรรมและงานทางดา้นสงัคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
มอบพดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ ใหก้บัวดั สถานปฏบิตัธิรรม และโรงเรยีน เพือ่แกปั้ญหาอากาศรอ้น 

2.2.1.1.7 การท ารายการส่งเสรมิการขาย หรอืจดัรายการส่วนลดทางการคา้เป็นพเิศษในช่วงเวลาหนึ่งใหก้บัลูกคา้
ประเภทต่างๆ ของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: MasterkoolFan 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube: MasterkoolFan 

 

 

 

 

 

 Line: MasterkoolFan 

 

Instagram: MasterkoolFan 

 

นอกเหนือจากช่องทางการประชาสมัพนัธท์ีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการเขา้ถงึลูกคา้
โดยตรงเพือ่สรา้งความรบัรูถ้งึผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ โดยไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีอ่ยู่ประจ าแผนกในสาขาของหา้งคา้ปลกี
สมยัใหม ่เพือ่ประชาสมัพนัธ ์ใหค้ าแนะน าและสรา้งความรบัรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้ของบรษิทัฯ 

ปัจจุบนักลุ่มลกูคา้ในช่องทางหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ เป็นกลุ่มลูกคา้ทีส่รา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัฯ ในอนัดบัต้นๆ คดิเป็น
สดัส่วนประมาณรอ้ยละ 32.31 ของรายไดข้ายและบรกิาร ดงันัน้การตลาดและการประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้จดจ าจงึเป็น
เรือ่งส าคญั ทัง้นี้เพือ่สรา้งใหเ้กดิรายไดต้ามมา ซึง่แผนการด าเนินงานนัน้จะคดัเลอืกสาขาในเชงิคุณภาพเป็นหลกั ซึ่ง
ส าหรบัปี 2561 นัน้คาดหมายการเปิดจุดขายตามสาขาของหา้งโมเดริ์นเทรดราว 260 สาขา 
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2.2.1.2 กลยทุธ์ด้านการพฒันาและคดัเลือกสินค้าท่ีมีคณุภาพตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภค 

บริษัทฯ เน้นกระบวนการและขัน้ตอนการค้นคว้า วจิยั พฒันา และคดัสรรผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพตรงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการร่วมมอืกนัของทุกฝ่ายในบรษิทัฯ และในบางโครงการไดร้่วมมอืพฒันากบั
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
โดยมคีวามตอ้งการของลกูคา้เป็นเป้าหมายทีส่ าคญั  

นอกจากนี้ บรษิัทฯ มกีระบวนการควบคุมคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร โดยมกีารคดัเลอืกผู้ผลติทีเ่ชื่อถือได้ มี
มาตรฐานในการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ซึง่บรษิทัฯ มกีารสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑ์
อย่างสม ่าเสมอ เพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่ใหผู้บ้รโิภคถงึผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ และมคีุณลกัษณะตรงตามความต้องการ 
บรษิทัฯ เชื่อว่าเมื่อผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มคีุณภาพจนสามารถไดร้บัความไว้วางใจจากลูกคา้แล้ว ย่อมเกดิการ
บอกต่อและน ามาซึง่ชือ่เสยีงของตราสนิคา้ พรอ้มทัง้ลูกคา้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญั
มากกบัการพฒันาและการคดัเลอืกสนิคา้ทีม่คีุณภาพซึง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

ส าหรบัปี 2561 นี้ นอกจาบรษิทัฯ ไดว้จิยัและพฒันาผลติภณัฑโ์ดยเน้นประสทิธภิาพการท าความเยน็ และคุณภาพ
ของผลติภณัฑเ์ป็นหลกัแลว้ บรษิทัฯ ไดเ้พิม่เรื่องของดไีซน์ทีต่รงใจเพื่อตอบสนองความรูส้กึของลูกคา้ (Emotional 
Design) ดว้ย   

2.2.1.3 กลยทุธ์ด้านการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม 

บรษิทัฯ มกีลยุทธ์การก าหนดราคาทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้และอยู่ในระดบัทีส่ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งใน
ตลาดได ้ซึง่บรษิทัฯ วางต าแหน่งผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพดแีละคุม้ค่าต่อผูบ้รโิภค พรอ้มทัง้มี
บรกิารหลงัการขาย การรบัประกนัสนิคา้ และมศีนูยซ่์อมและบรกิาร  ซึง่อาจจะแตกต่างจากคู่แข่งรายย่อยบางรายที่
เน้นเฉพาะการขายสนิคา้ราคาถูก นอกจากคุณภาพและบรกิารแลว้ บรษิทัฯ ยงัมกีลยุทธก์ารก าหนดราคาทีค่ านึงถงึ
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ลกูคา้รายย่อยใชง้านตามบา้น และลูกค้า
องคก์รใชง้านในโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ นอกจากนี้ ผลติภณัฑ์ทีม่กีารแข่งขนัสูงและมยีอดขายจ านวนมาก บรษิทัฯ 
อาจพจิารณาราคาเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ของคู่แข่งในรุ่นทีเ่ทยีบเคยีงได ้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ เชื่อว่าจากคุณภาพและการ
ก าหนดราคาสนิคา้ทีเ่หมาะสม จะเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัฯ และตราสนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบั
ในตลาดพดัลมไอเยน็ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.1.4 กลยทุธ์การบริหารช่องทางการจ าหน่ายและพนักงานขาย 

ภายหลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ จะได้พิจารณาถึงวิธีการส่งมอบ
ผลติภณัฑท์ีด่แีก่ลกูคา้และการจดัจ าหน่ายสนิคา้ โดยบรษิทัฯ มชี่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทาง ไดแ้ก่  

1. จดัจ าหน่ายโดยตรงจากบรษิทัฯ 

2. จ าหน่ายผ่านหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ 

3. จ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ 

4. ตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ  

นอกจากนัน้ในปี 2561 นี้บรษิทัฯ มแีผนจะด าเนินการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเตรยีมรองรบัตลาดและ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย 

อย่างไรกด็ ีแผนธุรกจิปี 2561 ซึ่งคาดหมายในการเตบิโตรอ้ยละ 25 จากปี 2560 นัน้ สดัส่วนทีค่าดหวงัของรายได้
หลกัยงัคงเป็นช่องทางขายผ่านหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของรายไดร้วมทัง้หมด ซึ่งปัจจยัทีส่ าคญั
อกีประการหนึ่งในการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางหา้งคา้ปลกีสมยัใหม ่คอื การใหบ้รกิารของพนักงานขาย (PC) ซึ่ง
เป็นผูใ้หข้อ้มลูการใชง้านของสนิคา้แก่ลกูคา้โดยตรง  

บรษิทัฯ มนีโยบายใหม้พีนกังานขายประจ าอยู่ในทุกสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหมท่ีจ่ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ และ
มกีารพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถการใชง้านผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ ดงันี้ 
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• อบรมพนักงานขายก่อนการปฏบิตัิหน้าที ่เพื่อใหม้คีวามรู้ ความเขา้ใจสนิคา้ของบรษิัทฯ เพื่อให้สามารถ
น าเสนอและใหค้ าแนะน าสนิคา้แก่ลกูคา้ไดถู้กตอ้ง 

• การก าหนดเป้าหมายและค่าตอบแทนในการขายทีม่คีวามเหมาะสม เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

• การตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานขายอย่างใกลช้ดิ เพื่อช่วยสนับสนุนและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
และมกีารจดัประชุมพนักงานขายอย่างสม ่าเสมอทุกเดอืนเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลการปฏบิตังิาน ตลอดจน
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนหมูพ่นกังานขาย  

• การรายงานผ่านระบบ Mobile Application ในเรื่องการจ าหน่ายสนิคา้ และสนิคา้คงเหลอื ณ จุดขาย เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารสนิคา้คงคลงัและการวางแผนการตลาด 

2.2.1.5 กลยทุธ์การบริการหลงัการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

โดยทัว่ไปบรษิัทฯ จะรบัประกนัคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลงัจากที่จ าหน่ายให้ลูกค้า บริษัทฯ ให้
ความส าคญักบัคุณภาพสนิคา้ การบรกิารหลงัการขาย และความพงึพอใจของลูกคา้ เนื่องจากเป็นปัจจยัส าคญัใน
การสรา้งความเชือ่ถอืในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ท าใหเ้กดิการซื้อซ ้าและบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภครายอื่น ซึง่จะส่งผลต่อ
ยอดจ าหน่ายของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยเฉพาะความพงึพอใจของลกูคา้ถอืเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลกัในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ จงึมกีารส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้จากแบบสอบถาม การโทรศพัท์พูดคุยสอบถามความพงึ
พอใจของลกูคา้หลงัการขายหรอืบรกิารอย่างใกลช้ดิ เพือ่น าผลวเิคราะหข์อ้มลูมาท าแผนการปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารต่อไป 

2.2.2 ลกัษณะและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บรษิทัฯ มกีลุ่มลกูคา้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกคา้อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา โรงแรม 
โรงพยาบาล ศูนย์การคา้ สถานทีท่่องเทีย่ว รา้นอาหาร ลูกคา้รายย่อยทีใ่ชใ้นครวัเรอืน ฯลฯ  ซึ่งกลุ่มลูกคา้ในประเทศ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื ลกูคา้องคก์ร และลกูคา้รายย่อย โดยสามารถแยกประเภทของลูกคา้ตามกลุ่มผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

กลุ่มสินค้า ลูกค้าเป้าหมาย 

พดัลมไอน ้า  
งานกจิกรรมกลางแจง้ แหล่งท่องเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร วดั โรงงาน

สนามกฬีา ฯลฯ 

พดัลมไอเยน็ 
ลกูคา้รายยอ่ย แหล่งท่องเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั 

โรงงาน สนามกฬีา  โรงเรยีน คลงัสนิคา้ ฯลฯ 

พดัลมอตุสาหกรรม/ ระบายอากาศ 
แหล่งท่องเทีย่ว รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั สนามกฬีา โรงงาน 

คลงัสนิคา้ ฯลฯ 

ระบบโอโซน 
ศนูยก์ารคา้ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลติน ้าประปา และลกูคา้ราย

ยอ่ย ส าหรบัเครือ่งลา้งผกัโอโซนและเครือ่งดบักลิน่รองเทา้โอโซน ฯลฯ 

  
2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ผ่านทางช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ การจ าหน่ายให้กบัผู้บรโิภค
โดยตรง (Direct) ธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่ (ModernTrade) ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) และตวัแทนจ าหน่าย
ต่างประเทศ (Agent) 

2.2.3.1 ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Moderntrade) 

บรษิทัฯ มกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์ พดัลมไอเยน็ และพดัลมอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ เป็นหลกั นอกจากนัน้ยงัมี
แผนในการน าสนิคา้ทีไ่มม่อุีปสรรคในเรือ่งฤดูกาลขายเขา้มาจ าหน่ายผ่านช่องทางธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ในปี 2561 
อกีดว้ย โดยลกูคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหมเ่ป็นประเภทลกูคา้รายย่อย 
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แบ่งตามผูค้า้ปลกีสมยัใหม่ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) (สาขา) 

โฮมโปร (Home Pro) 58 71 75 79 
แมค็โคร (MAKRO) 47 65 70 86 
เมกาโฮม (Mega Home) 4 5 8 12 
ไทวสัด ุ 0 19 13 20 
โกลบอลเฮา้ส ์ 0 30 14 19 
บิก๊ซ ีจมัโบ ้(Big C Jumbo) 3 10 0 0 
Big C 0 0 0 108 
บุญถาวร 0 4 0 0 
The Mall 0 0 8 8 
Power Buy 0 0 7 28 
เทสโก ้โลตสั 0 0 43 164 
Ban & Beyond 0 0 0 2 
Grand Home 0 0 0 3 
Homework 0 0 0 3 
Top 0 0 0 2 
Chic Republic 0 0 0 4 

รวมสาขาของผูค้้าปลีกสมยัใหม่ 112 204 238 538 

ปี 2560 ทีผ่่านมาบรษิทัเน้นการเปิดช่องทางการขายผ่านหา้งคา้ปลกีฯ เพื่อใหไ้ดค้รอบคลุมพื้นทีม่ากทีสุ่ด แต่ส าหรบัปี 
2561 นี้ บรษิทัฯ มแีผนในการคดัเลอืกพืน้ทีจุ่ดขายโดยเน้นเชงิคุณภาพ จงึคาดว่าบรษิทัฯ จะเปิดจุดขายราว 260 สาขา 

นอกจากนัน้บรษิทัฯ มแีผนจะขยายการใชช้่องทางออนไลน์ เพือ่โปรโมทการขาย และเป็นช่องทางการจ าหน่ายเพิม่เตมิ 
ในปี 2561 นี้ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 เวบ็ไซต์ Lazada เวบ็ไซต์ Shopee 

 

 

 

 

 

 

 

 เวบ็ไซต์ Shop.Masterkool.Com 
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2.2.3.2 การจ าหน่ายถึงผูบ้ริโภคโดยตรง 

บรษิัทฯ จ าหน่ายผลติภณัฑ์ทุกประเภทให้กบัลูกค้าทุกประเภทโดยตรงจากหน้าร้านของบรษิัทฯ ซึ่งตัง้อยู่เลขที ่
12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ และขายผ่านพนักงานขายของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งลูกค้าหลกัส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประเภทองค์กร เช่น ลูกค้างานกจิกรรมกลางแจ้ง 
โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ โรงแรม โรงพยาบาล สถานศกึษา สถานทีร่าชการ เป็นต้น ในปี 2560 บรษิทัฯ มี
สดัส่วนการจดัจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงรอ้ยละ 35.40 ของรายไดข้ายและบรกิารทัง้หมด 

2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.2.4.1 ข้อมูลอตุสาหกรรม 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นการจ าหน่ายพดัลมไอเยน็และพดัลมไอน ้า ซึง่เป็นสนิคา้ทางเลอืกใหมใ่นการท าความเยน็
และประหยดัพลงังาน ซึง่ตลาดมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาโดยเฉพาะพดัลมไอเยน็ เนื่องจาก
เป็นเทคโนโลยใีหมท่ีม่กีารน าเสนอต่อตลาดไมน่าน และยงัไมม่หีน่วยงานใดส ารวจขอ้มลูของมลูค่าตลาดในประเทศ  
อย่างไรก็ตามปัจจุบันยงัไม่มีการผลิตพัดลมไอเย็นภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะจากประเทศจนี เนื่องจากมตีน้ทุนทีต่ ่ากว่าการผลติเองภายในประเทศ ทัง้นี้เมือ่พจิารณามลูค่าการน าเขา้
พดัลมไอเยน็ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ (Evaporative Air Coolers)  ในช่วง 4 ปีทีผ่่านมาสรุปไดด้งันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สถติกิารน าเขา้พดัลมไอเยน็ขนาดกลางถงึใหญ่ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มลูค่าการน าเขา้พดัลมไอเยน็ของประเทศไทย 189.48 156.91 258.94 105.99 
อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 33.9 -17.2 65.0 -59 

 ทีม่า: รายงานสถติ ิกรมศลุกากร 

จากขอ้มลูกรมศุลกากรพบว่าปี 2560 ทีผ่่านมามยีอดการน าเขา้สนิคา้พดัลมไอเยน็ (Evaporative Air Coolers) ใน
อตัราทีล่ดลงมาก ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการหดตวัของตลาดภาพรวมในปี 2560 เนื่องจากโมเดลของธุรกจิกลุ่มสนิคา้
ประเภทนี้ตามปกตแิลว้จะมยีอดจ าหน่ายสงูสุดในช่วงหกเดอืนแรกของปี และเมือ่เขา้สู่ช่วงครึง่ปีหลงัจะเป็นช่วงทีม่ ี
การน าสนิค้าเขา้มาเพื่อรองรบัการจ าหน่ายในปีต่อไป แต่เนื่องจากภาพรวมของตลาดช่วงครึง่ปีแรกของปี 2560 
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2559 ความต้องการของตลาดลดลง เนื่องจากเศรษฐกจิจุลภาคในภาพรวม ยงัมี
ภาวะชะลอตวัอยู่บา้ง และสภาพอากาศที่ไม่ร้อนจดัเช่นที่เกดิขึ้นในปี 2559 ท าใหค้วามต้องการสนิคา้ประเภทท า
ความเยน็ในภาพรวมมอีตัราหดตวัลง ดงันัน้จงึมกีารน าเขา้สนิคา้กลุ่มนี้ในช่วงปลายปีลดลงดว้ย 

นอกจากนี้ หากพจิารณาจากขอ้มูลสถิิติจากส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมแล้วพบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรม
เครือ่งปรบัอากาศและพดัลม ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ประเภทใกลเ้คยีงกบัผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มมีลูค่าการจ าหน่ายทัง้
เครื่องปรบัอากาศในประเทศ และมูลค่าการจ าหน่ายพดัลมในประเทศลดลงในอัตราประมาณร้อยละ 13 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปี 2559  

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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2.2.4.2 คู่แข่งอตุสาหกรรม 

ผูป้ระกอบการทีจ่ าหน่ายพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัฯ ทีอ่าจพจิารณาไดว้่าเป็น
คู่แข่งของบรษิัทฯ มเีป็นจ านวนมากในประเทศ เนื่องจากใชเ้งนิทุนไม่สูงมากนัก มอีตัราการเติบโตสูงและมอีตัรา
ก าไรขัน้ต้นค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในปี 2559 ผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ไดร้บัความนิยมมาก ท าให้ส่งผลใหใ้นปี 
2560 มผีูป้ระกอบการรายใหมเ่พิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 300 ซึง่คู่แขง่ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นรายเลก็ โดยหากเป็นรายที่
มขีนาดรายไดใ้กลเ้คยีงกบับรษิทัฯ จะเน้นท าการจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าหลายชนิด และไม่ไดเ้น้นท าการตลาดพดั
ลมไอเยน็หรอืพดัลมไอน ้าอย่างจรงิจงั คู่แข่งเหล่านี้จะใช้กลยุทธ์ดา้นราคาเขา้แข่งขนัในตลาด เนื่องจากไม่มตี้นทุน
เรือ่งการออกแบบ การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ การบรกิารหลงัการขาย โดยประกอบธุรกจิลกัษณะซื้อมาขายไป 
หรอื Trading เป็นหลกั อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ยงัคงเน้นเรื่องประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ ซึ่งสนิค้าของบรษิทัฯ 
เป็นสนิค้าที่มจีุดเด่นด้านคุณภาพ และประประสทิธภิาพการท าความเย็น มรีะบบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน ้า มี
ระบบควบคุมความชืน้ ลดอุณหภมูไิดท้นัททีีเ่ปิดใช ้รวมทัง้ตราสนิคา้ “MASTERKOOL” ทีโ่ดดเด่นเป็นทีย่อมรบัใน
ตลาดด้านผลติภณัฑ์ท าความเยน็ทีม่คีุณภาพ คู่แข่งอกีส่วนหนึ่งจะเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ใกลเ้คยีงกบั
บรษิทัฯ เช่น ผูผ้ลติและจ าหน่ายพดัลม เขา้มาสู่ตลาดพดัลมไอเยน็โดยอาศยัแบรนด์ของตนทีเ่ป็นทีย่อมรบัจากการ
จ าหน่ายผลติภณัฑเ์ดมิ แต่ผลติภณัฑป์ระเภทพดัลมไอเยน็ยงัไมห่ลากหลายรุ่น ปัจจุบนัยงัไม่พบว่ามคีู่แข่งในตลาด
ทีม่ตีราสนิคา้ระดบัโลก (World Class Brand) ทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑแ์บบเดยีวกนักบับรษิทัฯ  

เมือ่พจิารณาจากลกัษณะธุรกจิและความเชีย่วชาญ บรษิทัฯ คอืหนึ่งในผูน้ าดา้นผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็และพดัลม
ไอน ้า ซึ่งบริษัทฯ มกีารท าตลาดมาอย่างจริงจงัและต่อเนื่องมานานกว่า 15 ปี และสอดคล้องกบัสโลแกนที่ว่า 
“มาสเตอรค์ลู ผูน้ าตวัจริง ความเยน็ยคุใหม่” 

2.2.4.3 แนวโน้มอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในอนาคต 

พดัลมไอเยน็ซึง่เป็นสนิคา้หลกัของบรษิทัฯ จดัว่าเป็นสนิคา้ทางเลอืกระหว่างพดัลมตามบา้นในตลาดซึ่งบางครัง้การ
ใชง้านในช่วงทีอ่ากาศรอ้นจดัอาจไม่ไดช้่วยลดอุณหภูมขิองสภาพแวดลอ้ม และเครื่องปรบัอากาศซึ่งใหค้วามเย็น
สบายไดเ้ฉพาะเมือ่อยู่ภายในอาคาร แต่ความเยน็จากเครือ่งปรบัอากาศจะมาพรอ้มกบัค่าไฟฟ้าจ านวนมากอกีดว้ย 
ซึ่งผลติภณัฑ์พดัลมไอเย็นได้ประยุกต์ใช้นวตักรรมใหม่เขา้มาตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในประเด็น
ดงักล่าวโดยใหค้วามเยน็สบายพรอ้มดว้ยค่าไฟฟ้าทีน้่อยมากเทยีบกบัเครื่องปรบัอากาศ และไม่มกีารใชส้ารเคมทีี่
เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม  นอกจากนี้ พดัลมไอเยน็เป็นผลติภณัฑใ์หมซ่ึง่ไดร้บัการน าเสนอต่อผูบ้รโิภคไมน่าน จงึ
ท าใหย้งัมโีอกาสในการเตบิโตอกีมากในอนาคต 

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาตลาดของพดัลมไอเยน็ บรษิทัฯ เชื่อว่าจะมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป็นผลติภณัฑจ์ากนวตักรรมใหมท่ีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยใหค้วามเยน็มากกว่าพดัลมทัว่ไป และ
ประหยดัพลงังานมากกว่าเครือ่งปรบัอากาศ ขณะทีพ่ดัลมไอน ้าทีม่กีารพ่นละอองน ้าไดร้บัความนิยมน้อยกว่า และ
อาจถูกแทนที่ด้วยพดัลมไอเย็นซึ่งมคีุณสมบตัิที่ดกีว่า อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้งานกบับางสถานที่อาจจะ
เหมาะสมกบัพดัลมไอน ้ามากกว่า เช่น การจดังานกจิกรรมกลางแจง้ ลานเบยีร ์สนามกฬีา เป็นต้น ดงันัน้ลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะเป็นลกูคา้องคก์ร เช่น โรงแรม โรงเรยีน สวนอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ฟารม์เลีย้งสตัว ์เป็นตน้ 
 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อธรุกิจการจ าหน่ายพดัลมไอเยน็และพดัลมไอน ้า 

ก) ช่องทางจ าหน่ายในห้างค้าปลีกสมยัใหม่ 

ธุรกิจที่ยงัคงอยู่ในช่วงการเติบโตและยงัมคีวามต้องการของตลาด ช่องทางการจ าหน่ายในห้างค้าปลีก
สมยัใหม่ หรอื Moderntrade เป็นช่องทางทีส่ าคญั แมว้่าจะเริม่เขา้ช่วงกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดจิติอล
แล้วก็ตาม ช่องทางจ าหน่ายในห้างฯ ยงัคงไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคอยู่มาก นอกจากปัจจยัในเรื่องการ
ขยายสาขาของห้างค้าปลีกสมยัใหม่ที่ส่งผลต่อโอกาสในการขาย แต่เมื่อปัจจยัเรื่องสภาพภูมอิากาศและ
เศรษฐกจิภาพรวมไม่เอื้ออ านวย จงึมคีวามเสี่ยงในความคลาดเคลื่อนไปจากความคาดหมายเช่นที่เกดิในปี  
2560 บรษิทัฯ จงึมแีผนในการปรบัแนวทางการคดัเลอืกสาขาทีจ่ะเปิดในหา้งฯ โดยพจิารณาจากคุณภาพเป็น
หลกัในการคดัเลอืกสาขาในปี 2561 
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โดยในปี 2560 ทีผ่่านมาบรษิทัไดด้ าเนินการแผนซึ่งไดเ้ตรยีมการไวล้่วงหน้าโดยเปิดสาขาทัง้หมดประมาณ
กว่า 500 สาขา เพือ่ครอบคลุมพืน้ทีแ่ละเพือ่เปิดโอกาสในการขาย แต่จากสถติทิีบ่รษิทัฯ ไดร้วบรวมพบว่าบาง
สาขาไม่สามารถท ายอดขายได้ตามที่คาดการณ์ ดงันัน้จึงมกีารปรบัแนวทางการพิจารณาดงักล่าว และ
ประมาณการสาขาในปี 2561 จ านวน 260 สาขาเท่านัน้  

ข) สภาพอากาศ 

การเตบิโตของตลาดพดัลมไอเยน็และพดัไอน ้าของประเทศไทยขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศร้อน และอุณหภูมทิี่
สงูขึน้ในแต่ละปี โดยเฉพาะช่วงฤดรูอ้นช่วงตัง้แต่ประมาณเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเดอืนมถุินายน ซึง่ประเทศไทยมี
อากาศรอ้นจดัจะเป็นช่วงทีม่ยีอดจ าหน่ายสงูทีสุ่ด  ขอ้มลูจากกรมอุตุนิยมวทิยาเกีย่วกบัอุณหภมูสิงูสุดเฉลีย่ใน
แต่ละปี แสดงใหเ้หน็ว่าอุณหภมูเิฉลีย่เพิม่สงูขึน้ในตลอดระยะเวลาหลายสบิปีทีผ่่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: แผนภมูขิอ้มลูภมูอิากาศ กรมอุตุนิยมวทิยา https://www.tmd.go.th 

ทัง้นี้ แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูสิงูสุดเฉลีย่ของประเทศไทยจะส่งผลดต่ีอธุรกจิประเภทการท าความเยน็ 
 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.3.1 ขัน้ตอนการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัซ้ือผลิตภณัฑ์ 

ผลติภณัฑว์า่จา้งผลติ ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู 

การคดิคน้ วจิยั ออกแบบ
ผลติภณัฑ ์

การสรรหา และคดัเลอืก
ผลติภณัฑ ์

การสรรหาผูผ้ลติและวา่จา้งผลติ
ผลติภณัฑ ์

การสัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์

การน าเขา้ผลติภณัฑ ์

การบรหิารคลงัสนิคา้ 

การตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ ์

การจดัจ าหน่ายและการกระจาย
ผลติภณัฑ ์

การบรกิารหลงัการขาย 

การประกอบ 
พดัลมไอน ้า 

การตรวจสอบ 
คุณภาพ
ผลติภณัฑ ์
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บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของผลติภณัฑท์ีต่อ้งมกีารปรบัปรุง พฒันา และมนีวตักรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ต้นทุน
การผลิตของผลติภณัฑ์บางประเภทไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น เงนิลงทุนในเครื่องจกัรหรือ
อุปกรณ์ทีม่มีลูค่าสงู ความช านาญและประสบการณ์ระดบัสูงทีจ่ าเป็นในการผลติของผูค้วบคุมเครื่องจกัร และแรงงานที่
ใช้ในการผลติ เป็นต้น ท าให้บรษิัทฯ เลอืกที่จะสัง่ผลติชิ้นส่วนต่างๆ มาเพื่อประกอบเป็นผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป และสัง่
ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปมาจ าหน่าย ซึ่งผลติภณัฑ์ทีส่ ัง่ซื้อต้องมคีุณภาพและมาตรฐานตามขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ และอยู่
ภายใตต้น้ทุนทีส่มเหตุสมผล 

การจดัหาวตัถุดบิ ชิน้ส่วนประกอบและผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป ของบรษิทัฯ แบ่งเป็นการจดัซื้อส าหรบัผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ 
ออกแบบเอง และการจดัซื้อเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป โดยบรษิัทฯ จดัซื้อผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปและชิ้นส่วนผลิตภณัฑ์
ส าเรจ็รปูเพือ่ท าการประกอบส่วนใหญ่มาจากผูค้า้หรอืผูผ้ลติ (Supplier) ในประเทศจนีเป็นหลกั  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จดัหาผลติภณัฑ์จากผู้ค้าหรอืผู้ผลติ (Supplier) โดยค านึงถึงคุณภาพและราคาของสนิค้า รวมถึงความ
น่าเชือ่ถอื ความสามารถในการจดัหา ความสามารถในการจดัส่ง และความช านาญของผูผ้ลติเป็นส าคญั โดยบรษิทัฯ ได้
ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการจดัซื้อไวอ้ย่างเป็นระบบ โดยมทีะเบยีนของผูค้า้หรอืผู้ผลติทีไ่ดผ้่านการอนุมตัจิากฝ่าย
จดัการของบรษิทัฯ (Approved Vendor List) และมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีม่กีารเสนอจากผูจ้ดัหาสนิคา้มากกว่า 1 ราย
ขึน้ไป เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

2.3.1.1 การจดัซ้ือส าหรบัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ออกแบบเอง 

บรษิทัฯ เป็นผูค้ดิคน้ วจิยั และออกแบบผลติภณัฑ์ โดยใชข้อ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ยอดขายของบรษิทัฯ ความ
คดิเหน็ของลกูคา้ และแนวทางจากผูบ้รหิาร เป็นตน้ ในการพฒันาแนวคดิและด าเนินงานวจิยัและพฒันา จากนัน้บรษิทัฯ 
ท าการสรรหาและว่าจา้งผูผ้ลติต่างประเทศผลติผลติภณัฑต์ามคุณภาพและลกัษณะตามทีก่ าหนดไว ้ซึง่มตีน้ทุนการผลติ
ต ่ากว่าการผลติในประเทศ โดยส าหรบัผลติภณัฑอ์อกแบบของบรษิทัฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

(1) ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูพรอ้มจ าหน่าย ไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที่ (Masterkool I-Kool) และ
เครือ่งลา้งผกัโอโซน โดยภายหลงัจากทีผู่ผ้ลติต่างประเทศผลติผลติภณัฑ์ตามคุณสมบตัทิีบ่รษิทัฯ ก าหนดแลว้
นัน้ บรษิทัฯ จะน าเขา้ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑ์  

บรษิัทฯ ไดท้ าสญัญาใหผู้้ผลติรบัประกนัคุณภาพสนิค้าพดัลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ หากสนิค้าไม่เป็นไปตาม
คุณภาพทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้บรษิทัฯ สามารถเรยีกค่าชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา   

(2) ชิ้นส่วนผลติภณัฑ์รอการประกอบ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์กลุ่มพดัลมไอน ้า ซึ่งบรษิทัฯ สัง่ซื้อชิ้นส่วนจากหลายแห่ง
และท าการประกอบทีโ่รงงานของบรษิทัฯ 

2.3.1.2 การจดัซ้ือเป็นผลิตภณัฑส์ าเรจ็รปู 

ส าหรบัผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป บรษิัทฯ จะเป็นผู้สรรหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพเหมาะสมจากผู้ผลติใน
ต่างประเทศ โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิัทฯ และสัง่ซื้อผลติภณัฑ์โดยน าเขา้มาในรูปผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปพรอ้มกบับรรจุ
ภณัฑ ์โดยผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปทีบ่รษิทัฯ น าเขา้มาขาย เช่น พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที ่พดัลมอุตสาหกรรมและพดัลม
ระบายอากาศ และเครือ่งก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้   

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัน าเขา้ผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปประเภทพดัลมไอเยน็ขนาดใหญ่ชนิดตดิตัง้ส าหรบัใชใ้นงานระบบ
ในตระกูล U-KOOL เช่น รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบรษิทัฯ จะน าผลติภณัฑ์ดงักล่าวมาประกอบและ
ตดิตัง้ทีห่น้างานตามทีต่กลงกบัลกูคา้ของบรษิทัฯ 

ส าหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่ น ใหม่  หากผลิตภัณฑ์ เข้าข่ าย เกณฑ์ที่ต้ อ งขอ ใบอ นุญาตมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บรษิทัฯ จะยื่นใบขออนุญาตกบัส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ .) ซึ่งต้องผ่าน
ขัน้ตอนการส่งตวัอย่างสนิคา้ไปตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผูผ้ลติ
รวมถึงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผ้ลติต่างประเทศ หากผลติภณัฑ์มมีาตราฐานตามที่ก าหนด และโรงงานผู้ผลติมี
ระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามที่ สมอ. ก าหนดจึงจะออกใบอนุญาต มอก. ให้กบับริษัทฯ ทัง้นี้  สมอ. มี
มาตรฐานการตดิตามผลหลงัการอนุญาต โดยจะสุ่มตรวจสนิคา้ทีว่างจ าหน่ายและเขา้ตรวจโรงงานเป็นระยะ 
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2.3.2 การน าเข้าผลิตภณัฑ ์

เมือ่ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ผลติตามการว่าจา้งหรอืตามค าสัง่ซื้อเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ผูผ้ลติต่างประเทศหรอืบรษิทัฯ จะ
เป็นผู้จดัจ้างตวัแทนผู้ส่งสนิค้าที่มใีบอนุญาตส่งสนิค้า ทัง้นี้ ข ึ้นอยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างบรษิัทฯ กบัผู้ผลติ นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบคุณภาพสนิคา้อย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าผลติภณัฑม์คีุณภาพตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะมกีารป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการขนส่งสนิคา้โดยในสญัญากบัผูผ้ลติและตวัแทนส่งออกจะระบุ
ว่า บรษิทัฯ รบัรูส้ทิธขิองผลติภณัฑเ์มือ่ผลติภณัฑถ์ูกส่งมาทีบ่รษิทัฯ แลว้ หรอืในกรณทีีส่ญัญาไมม่กีารระบุการรบัรูส้ทิธิ
ดงักล่าว บรษิทัฯ จะด าเนินการท าประกนัภยัการขนส่งสนิคา้เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการขนส่ง 

เมือ่ผลติภณัฑ์ถูกส่งมายงัท่าเรอืแลว้ บรษิทัฯ จะจดัจา้งผูด้ าเนินพธิกีารทางศุลกากร เพื่อน าผลติภณัฑ์ออกจากท่าเรอื 
โดยขนส่งผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเขา้คลงั และขนส่งชิน้ส่วนผลติภณัฑส์ าหรบัการประกอบไปยงัโรงงานประกอบของบรษิทั 

2.3.3 การบริหารจดัการคลงัสินค้า 

เมือ่สนิคา้ไดร้บัการจดัส่งมาทีค่ลงัของบรษิทัฯ ซึ่งม ี2 แห่งหลกั ไดแ้ก่ คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี เจา้หน้าทีฝ่่าย
บรหิารคลงัสนิคา้จะเป็นผูต้รวจนบัสนิคา้ใหต้รงกบัรายการจ านวนสนิคา้ทีท่างผูผ้ลติแจง้การจดัส่ง โดยทีบ่รษิทัฯ บรหิาร
จดัการคลงัสนิคา้โดยใชร้ะบบสารสนเทศ โดยจะมกีารตรวจนับผลติภณัฑ์ทีจ่ะจดัเก็บเขา้ และเบิกออกจากคลงัสนิค้า 
และมกีารตดิตามจ านวนผลติภณัฑค์งเหลอืในคลงัดว้ยระบบสารสนเทศดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ  

กรณีทีจ่ านวนผลติภณัฑ์คงเหลอืลดลงเท่ากบัระดบัขัน้ต ่าทีก่ าหนด (Minimum Safety Stock) บรษิทัฯ จะด าเนินการ
สัง่ซื้อผลติภณัฑเ์พิม่เตมิเพือ่ไมใ่หก้ระทบต่อยอดขาย  ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจนับผลติภณัฑ์ในคลงัสนิคา้เป็น
ประจ าทุกเดอืนโดยตรวจเชค็ผลติภณัฑท์ีม่อียู่กบัยอดทีแ่สดงในระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้นการบรหิารคลงัสนิคา้ 

2.3.4 การตรวจสอบคณุภาพ 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและชิ้นส่วนประกอบพดัลมไอน ้า  โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าเป็น
ผูด้ าเนินการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของชิน้ส่วนประกอบ และผลติภณัฑ์เพื่อใหใ้ชง้านไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
ส าหรบัผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูทีน่ าเขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑ์จากผูผ้ลติ บรษิทัฯ มกีารสุ่มเพื่อตรวจเชค็คุณภาพสนิคา้อย่าง
สม ่าเสมอ นอกจากนี้ บรษิัทฯ มนีโยบายรบัประกนัคุณภาพผลติภณัฑ์ใหก้บัลูกคา้ โดยบรษิัทฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบการ
ซ่อมแซมผลติภณัฑ ์โดยทัว่ไปการรบัประกนัสนิคา้ของบรษิทัฯ จะมรีะยะเวลา 1 ปี  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเคลมสนิคา้และชิ้นส่วนผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตามาตรฐานเพื่อ ใหผู้ผ้ลติคนืเงนิค่า
สนิคา้แก่บรษิทัฯ หรอืด าเนินการส่งผลติภณัฑใ์หมม่าทดแทนตามแต่ตกลง นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัไดท้ าสญัญาใหผู้ผ้ลติ
รบัประกนัคุณภาพสนิค้าพดัลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ หากสนิค้าไม่เป็นไปตามคุณภาพที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ บรษิัทฯ 
สามารถเรยีกค่าชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา 

2.3.5 การประกอบผลิตภณัฑ ์

กลุ่มผลติภณัฑพ์ดัลมไอน ้า บรษิทัฯ จะน าชิน้ส่วนประกอบมาประกอบ ณ โรงงานทีพ่นสันิคมของบรษิทัฯ ดว้ยมาตรฐาน
การบรหิารจดัการ ISO 9001:2015 ทัง้นี้ เมือ่ประกอบแลว้เสรจ็บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์อกี
ครัง้หนึ่ง ก่อนน าสนิคา้ไปเกบ็ทีค่ลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ เพือ่รอการจดัจ าหน่ายต่อไป 

2.3.6 การจดัจ าหน่ายและการกระจายผลิตภณัฑ ์

2.3.6.1 การจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผลติภณัฑผ์่านทางช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงจากบรษิทัฯ  
(Direct) ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) และตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ 
(Agent) ซึง่รวมถงึการใชช้่องทางออนไลน์เพือ่โปรโมทการขายดว้ย (On line Marketing) 

2.3.6.2 การกระจายผลิตภณัฑ ์

บรษิัทฯ กระจายผลติภณัฑ์ไปยงัลูกคา้และช่องทางการจ าหน่ายโดยรถขนส่งของบรษิัทฯ และผ่านผู้ ให้บรกิารขนส่ง
สนิคา้ โดยบรษิทัฯ ด าเนินการว่าจา้งบรษิทับรกิารขนส่งสนิคา้ โดยคดิค่าจดัส่งตามระยะทาง น ้าหนัก และปรมิาตรของ
ผลติภณัฑ ์โดยหากเกดิการเสยีหายระหว่างขนส่ง บรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้จะเป็นผูช้ าระค่าเสยีหายใหก้บับรษิทัฯ 



28 รายงานประจ าปี 2560  
 

 

2.3.7 การบริการหลงัการขาย 

บรษิทัฯ มนีโยบายรบัประกนัสนิคา้  ซึ่งมรีะยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลีย่นอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรเีป็นระยะเวลา 1 ปี
หลงัจากการซื้อสนิคา้ และมทีมีช่างเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ   ซึ่งลูกคา้สามารถตดิต่อแจง้
และสอบถามขอ้มลูไดผ้่าน Call center ไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์0 2953 8800 ไดทุ้กวนั 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ใหบ้รกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) ภายหลงัจากทีห่มดประกนัสนิคา้แลว้ รวมไปถงึ
การขายบรกิารการบ ารุงรกัษา (Maintenance) ส าหรบัสนิคา้ทีห่มดอายุการรบัประกนั 

 
2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

-ไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม- 
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ปัจจยัความเส่ียง III 
 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจของบริษทั 

3.1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัด้านราคา 

การเตบิโตของธุรกจิของบรษิทัฯ มอีย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลติภณัฑ์พดัลมไอน ้าและพดัลมไอเย็นเป็นทีรู่้จกัมากขึ้นของ
ตลาด โดยเฉพาะตลาดพดัลมไอเยน็ซึง่ยงัมโีอกาสในการเตบิโตสงู เนื่องจากความตอ้งการของตลาดในกลุ่มผลติภณัฑ์ที่
เป็นทางเลอืกทีส่ามารถทดแทนเครือ่งปรบัอากาศ ประกอบกบัสภาพอากาศรอ้นอย่างต่อเนื่องทีเ่ป็นปัจจยัผลกัดนัใหเ้กดิ
การตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑก์ลุ่มนี้ เป็นผลใหม้ผีูป้ระกอบการหลายรายเริม่เขา้สู่ตลาดและเป็นคู่แขง่โดยตรงกบับรษิทัฯ ซึง่
อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มกีารท าการตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลใหต้ราสนิคา้ “MASTERKOOL” เป็นทีย่อมรบัทัว่ไปใน
ตลาดเกีย่วกบัคุณภาพผลติภณัฑ์และประสทิธภิาพการท าความเยน็ แนวทางเพิม่เตมิในการลดทอนความเสีย่งลงนัน้ 
นอกจากบรษิัทฯ เน้นในเรื่องการออกแบบผลติภณัฑ์ที่ตอบสนองความต้องการแล้ว บรษิัทฯ จะเน้นการตอบสนอง
ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมาย โดยการออกแบบรูปลกัษณ์แบบ Emotional Design ดว้ยและบรษิทัฯมแีผนในปี 2561 ใน
การท าการตลาดเพือ่ใหล้กูคา้จดจ าสนิคา้ของบรษิทัฯ ได ้และน าไปสู่การตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑด์ว้ย   

ดงันัน้ ด้วยคุณภาพ ประสทิธภิาพ และตราสนิค้าที่แขง็แกร่ง  ผนวกเขา้กบัการดไีซน์ให้ตรงใจ และการท าการตลาด 
บรษิทัฯ เชือ่ว่าจะสามารถด าเนินธุรกจิภายใตก้ารแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้จากการใชก้ลยุทธ์ดา้นราคาได ้โดยไม่มผีลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั 

3.1.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้ระหว่างปี 

ผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑ์เพื่อลดความรอ้นและใหอ้ากาศเย็น ดงันัน้ รายไดจ้ากการขายใน
ระหว่างปีของบริษัทฯ จึงผันผวนตามฤดูกาล โดยทุกปีบริษัทฯ จะมียอดขายสูงสุดในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือน
กุมภาพนัธถ์งึเดอืนมถุินายน ส่งผลใหผ้ลประกอบการในครึง่ปีแรกของบรษิทัฯ สูงกว่าผลประกอบการในครึง่ปีหลงั โดย
จะมรีายไดส้งูสุดในไตรมาสที ่2  

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผนัผวนดงักล่าวจงึมมีาตรการรองรบัความเสี่ยง โดยมกีารน าเสนอระบบ
ประหยดัดพลงังานเพื่อใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อใช้ทดแทนการใช้
เครือ่งปรบัอากาศหรอืช่วยลดการใชพ้ลงังานของระบบปรบัอากาศ  ซึ่งโดยปกตมิกีารตดิตัง้ตลอดทัง้ปี โดยทีลู่กคา้กลุ่ม
นี้จะเป็นลกูคา้ของบรษิทัฯ ทีผ่่านช่องทางจ าหน่ายทางตรง (Direct) ทีม่ลีูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้องค์กร  รวมถงึรายได้
จากงานบรกิารของบรษิัทฯ ก็มคีวามผนัผวนต่อฤดูกาลน้อยกว่ารายได้จากการขาย ดงันัน้หากขายสนิค้าที่ เป็นงาน
โครงการขนาดใหญ่ไดม้ากขึน้ บรษิทัฯ กจ็ะมรีายไดจ้ากงานบรกิารซึง่ไมข่ ึน้กบัฤดกูาลมากขึน้ดว้ย  

ส าหรบัแผนการจดัจดัหาผลติภณัฑ์ใหม่เพื่อเขา้มาจ าหน่ายเพิม่เตมิในปี 2560 นัน้ ดว้ยสภาพและปัจจยัแวดล้อมไม่
เอื้ออ านวย จงึมกีารชะลอแผนดงักล่าว โดยยกมาเป็นแผนของปี 2561  รวมไปถงึการเพิม่สดัส่วนของรายไดจ้ากการ
ขายในกลุ่มลกูคา้ต่างประเทศซึง่มฤีดรูอ้นต่างจากประเทศไทย เช่น ประเทศในแถบซกีโลกใต ้เป็นตน้  

มาตรการต่างๆ ขา้งตน้สามารถช่วยลดผลกระทบทีเ่กดิจากความผนัผวนของรายไดใ้นระหว่างปีใหน้้อยลงได ้ ประกอบ
กบัการควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างใกลช้ดิ บรษิทัฯ จงึคาดว่าความผนัผวนของรายไดร้ะหว่างปีทีเ่กดิขึน้จากฤดูกาลจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมนียัส าคญั 

3.1.3 ความเส่ียงจากการถกูลอกเลียนแบบ 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม และมกีารคดิคน้ปรบัปรุงผลติภณัฑ์ใหม่อย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้การประดษิฐแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ ์ซึง่มโีอกาสทีผ่ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อาจจะถูกลอกเลยีนแบบจาก
คู่แข่ง และท าให้บรษิัทฯ เสียประโยชน์จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์ที่บรษิัทฯ คดิค้นขึ้น  อย่างไรก็ตาม ผลติภณัฑ์ที่
บรษิัทฯ ออกแบบหรอืประดษิฐ์ขึ้น บรษิัทฯ จะได้ท าการยื่นค าขอรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรกบักรมทรพัย์สนิทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อใหบ้รษิัทฯ เป็นผูท้รงสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรนัน้ๆ โดยหากมผีูใ้ดท าการละเมดิตาม
พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 บรษิทัฯ สามารถด าเนินการตามกฎหมายได ้
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3.1.4 ความเส่ียงจากความเสียหายของสินค้าคงคลงั 

ช่วงประมาณไตรมาส 4 ถงึไตรมาส 1 ของทุกปี บรษิทัฯ มกีารจดัเตรยีมสนิคา้ส าเรจ็รูปไวใ้นคลงัสนิคา้จ านวนมาก เพื่อ
รองรบัการจ าหน่ายในช่วงฤดรูอ้น หากเกดิความเสยีหายกบัสนิคา้ เช่น ไฟไหม ้แผ่นดนิไหว หรอืภยัพบิตัอิื่นๆ  บรษิทัฯ 
จะตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนทีเ่กดิจากความเสยีหายของสนิคา้ รวมถงึสญูเสยีโอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้  ทัง้นี้ ณ สิ้นปี 2560 
บรษิัทฯ มปีรมิาณสนิค้าคงเหลือจ านวน 230.14 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ท าการเก็บสนิค้าส าเร็จรูปใน
คลงัสนิคา้จ านวน 2 แห่ง คอื คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี เพื่อกระจายความเสีย่งจากการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารท าประกนัภยัสนิคา้คงเหลอืเพือ่ลดความเสีย่งจากการเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้ดว้ย 

3.2 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศมผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิ
โดยการน าเขา้สนิค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และช าระค่าสนิค้าเป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัเป็นหลกั ขณะทีร่ายไดห้ลกัของ
บรษิทัฯ เป็นสกุลเงนิบาท โดยในกรณีทีเ่งนิดอลลาร์สหรฐัปรบัค่าขึ้น หรอืเงนิบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ต้นทุนสนิคา้เพิม่สูง ขึ้น 
ในขณะทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถปรบัเพิม่ราคาจ าหน่ายกบัคู่ค้าไดท้นัท ีซึ่งท าใหบ้รษิทัฯ เกดิขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นและส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มรีายไดส้่วนหนึ่งเป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัจากการขายใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ   ในปี 2560 
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากต่างประเทศจ านวน 105.55 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.07 ของรายไดข้ายและบรกิาร โดยปัจจุบนับรษิทั
ฯ มตีวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศแลว้มากกว่า 40 แห่งทัว่โลก  ทัง้นี้ ดว้ยลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทีม่ที ัง้รายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั ท าให้การด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ มกีารบรหิารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนในเวลา
เดยีวกนั (Natural Hedge) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไดร้ะดบัหนึ่ง ซึ่งในปี 2560 นัน้ค่าเงนิ
บาทมกีารแขง็ตวัขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดอืนมกราคม 2560 อตัราแลกเปลีย่น 35.43 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั จนถงึเดอืนธนัวาคม 
2560 ปิดอตัราแลกเปลีย่น 32.67 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ตามกราฟสถติจิากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบนับรษิทัฯ มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิดอลลารส์หรฐัอย่างใกลช้ดิ และหากพบว่ามกีารผนัผวนของค่าเงนิ หรอื
ค่าเงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนตวัลง บรษิทัฯ จะบรหิารความเสีย่งการผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศโดยใชส้ญัญาซื้อ
ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาถงึต้นทุนทางการเงนิในการ
ท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าควบคู่กบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในตลาด เพื่อพจิารณาการเขา้ท าสญัญา
ซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ IV 
 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์ถาวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิ ซึ่งเป็นประเภทที่ดนิ อาคาร 
เครือ่งมอืเครือ่งใช ้สนิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ช่า และยานพาหนะ รวมทัง้สิน้ 63.27 ลา้นบาท 

4.1.1 เครือ่งหมายการค้า 

บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้กบัส านักงานเครื่องหมายการคา้ กรมทรพัย์สนิทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์เรยีบรอ้ยแลว้ 

เครือ่งหมายการคา้ เลขทะเบยีน ส าหรบัสนิคา้ ระยะเวลาคุม้ครอง 
 
 
 

ค184112 
พดัลมไอน ้า พดัลมไอเยน็ พดัลม

อุตสาหกรรม และพดัลมระบายอากาศ 
28 มนีาคม 2545 ถงึ 
27 มนีาคม 2565* 

 
 
 

ค394331 
พดัลมไอน ้า พดัลมไอเยน็ พดัลม

อุตสาหกรรม และพดัลมระบายอากาศ 
16 สงิหาคม 2555 ถงึ 
15 สงิหาคม 2565* 

 
 
 

เลขทีค่ าขอ 
160119166 

พดัลมไอน ้า พดัลมไอเยน็ พดัลม
อุตสาหกรรม และพดัลมระบายอากาศ 

วนัยืน่ค าขอ 
19.12.2559 

 
 
 

เลขทีค่ าขอ 
170142674 

พดัลมไอน ้า พดัลมไอเยน็ พดัลม
อุตสาหกรรม และพดัลมระบายอากาศ 

วนัยืน่ค าขอ 
7.12.2560 

 
 
 

ค311567 พดัลมอุตสาหกรรม 
16 มกราคม 2552 ถงึ 
15 มกราคม 2562* 

 
 
 

ค311568 พดัลมไอน ้าแรงดนัสงู 
16 มกราคม 2552 ถงึ 
15 มกราคม 2562* 

 
 
 

ค311569 พดัลมไอน ้าแบบจานหมนุ 
16 มกราคม 2552 ถงึ 
15 มกราคม 2562* 

เครือ่งหมายการคา้ เลขทะเบยีน ส าหรบัสนิคา้ ระยะเวลาคุม้ครอง 
 
 
 

ค311570 พดัลมไอน ้าแรงดนัสงูขนาดเลก็ 
16 มกราคม 2552 ถงึ 
15 มกราคม 2562* 

 
 
 

เลขทีค่ าขอ 
170104420 

อุปกรณ์และเครือ่งใชอ้ื่น 
วนัยืน่ค าขอ 
9.2.2560 

 
 
 

161113104 พดัลมแรงดนัสงูใชใ้นอุตสาหกรรม 
9 มถุินายน 2558 ถงึ 
8 มถุินายน 2568* 

* สามารถต่ออายุหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ไดค้ราวละ 10 ปี 

ขอ้มลูอา้งองิ: กรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์ 
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4.1.2 สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

บรษิัทฯ ได้รบัอนุสทิธิบตัรและสิทธบิตัรส าหรบัสิง่ประดิษฐ์ต่อไปนี้ จากกรมทรพัย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย ์

เลขทีค่ าขอ 
เลขทีส่ทิธบิตัร/
อนุสทิธบิตัร 

ประเภท ชือ่ ระยะเวลาคุม้ครอง 

1502003063 58711 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งปรบัอากาศ (07EC) 
7 กนัยายน 2558  

ถงึ 6 กนัยายน 2568 

1502001601 58708 สทิธบิตัรการออกแบบ พดัลม 
18 พฤษภาคม 2558  

ถงึ 17 พฤษภาคม 2568 

1502001256 60158 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งปรบัอากาศ 
23 เมษายน 2558  

ถงึ 22 เมษายน 2568 

1502001255 60159 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งปรบัอากาศ 
23 เมษายน 2558  

ถงึ 22 เมษายน 2568 

1402001972 53590 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งปรบัอากาศ (25EXN) 
24 กรกฎาคม 2557  

ถงึ 23 กรกฎาคม 2567 

1402000402 53589 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งลา้งผกั 
4 มนีาคม 2557  

ถงึ 3 มนีาคม 2567 

1302003212 52159 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งกรองน ้า 
12 พฤศจกิายน 2556 

ถงึ 11 พฤศจกิายน 2566 

1302002543 51776 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งปรบัอากาศ (U-Kool) 
12 กนัยายน 2556 

ถงึ 11 กนัยายน 2566 

1302002542 51775 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งปรบัอากาศ (70EX) 
12 กนัยายน 2556 

ถงึ 11 กนัยายน 2566 

1302002541 51774 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งปรบัอากาศ (35EX) 
12 กนัยายน 2556 

ถงึ 11 กนัยายน 2566 

1302002540 51773 สทิธบิตัรการออกแบบ เครือ่งปรบัอากาศ (20EX) 
12 กนัยายน 2556 

ถงึ 11 กนัยายน 2566 

1002002474 42234 สทิธบิตัรการออกแบบ ชุดอุปกรณ์ควบคุมปัม๊น ้า 
9 กนัยายน 2553 

ถงึ 8 กนัยายน 2563 
 

เลขทีค่ าขอ 
เลขทีส่ทิธบิตัร/
อนุสทิธบิตัร 

ประเภท ชือ่ ระยะเวลาคุม้ครอง 

0803001262 5664 อนุสทิธบิตัร 
พดัลมท าละอองน ้าดว้ยแรงเหวีย่งหนี

ศนูยก์ลางความเรว็สงู (ชุดท าละอองน ้า) 
20 ตุลาคม 2551  

ถงึ 19 ตุลาคม 2557 * 

1303000460 12401 อนุสทิธบิตัร 
อุปกรณ์เพิม่ประสทิธภิาพ

เครือ่งปรบัอากาศฯ 
30 เมษายน 2556  

ถงึ 29 เมษายน 2562 

1403001530 9763 อนุสทิธบิตัร 
ชุดอุปกรณ์ควบคุมอุณหภมูคิอนเดนเซอร์
ส าหรบัเครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ่ 

20 พฤศจกิายน 2557  
ถงึ 19 พฤศจกิายน 2563 

1403001531 10833 อนุสทิธบิตัร 
พดัลมท าละอองน ้าดว้ยแรงเหวีย่งหนี

ศนูยก์ลาง 
20 พฤศจกิายน 2557  

ถงึ 19 พฤศจกิายน 2563 

* อนุสทิธบิตัรสามารถต่ออายุไดค้ราวละ 2 ปี เป็นจ านวน 2 ครัง้ โดยขณะนี้อยู่ในระยะเวลาการต่ออายุครัง้ที ่2 ระยะเวลาคุม้ครองถงึ 
19 ตุลาคม 2561  

ขอ้มลูอา้งองิ: กรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์ 
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4.2 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มมีาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบริษัทฯ และสามารถควบคุมดูแลจดักา ร และรบัผิดชอบการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิทัฯ โดยจะมุง่เน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กือ้หนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกจิ
ของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้ร ับอนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ในวาระเกี่ยวกบัการทบทวนนโยบายของบรษิัท โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ก าหนดนโยบายพจิารณาการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วม โดยจะมุง่เน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กือ้หนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่น
ทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพือ่เป็นการสนบัสนุนและส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาสดัส่วน
การลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน เพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ จะควบคุมดแูลโดยการส่งบุคคลทีไ่ดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั เขา้เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เขา้ไปเป็นตวัแทนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดย
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมคีณุสมบตั ิบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัรว่ม
นัน้ๆ และไมม่ลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. เพือ่ใหม้สี่วนรว่มในการบรหิารจดัการในกจิการนัน้ๆ รวมทัง้
มสีทิธใินการออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ตามแนวทางหรอืมตทิี่
คณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัไิว ้โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้สามารถใชดุ้ลยพนิิจและออก
เสยีงในการประชุมของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม ในเรือ่งการบรหิารจดัการทัว่ไปได ้ 

แต่ในกรณเีป็นเรือ่งส าคญัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เสยีก่อน เช่น รายการ
เกีย่วโยง รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การกระท าทีท่ าใหล้ดสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม หรอื
การเลกิกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

 

ข้อพิพาททางกฏหมาย V 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมายทีค่ดอีาจมผีลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกจิ และสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 

อย่างมนียัส าคญั 
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VI ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

 
6.1 ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2560 

6.1.1 ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

ชือ่บรษิทั  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ จดัหาและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ พดัลมไอน ้า และพดัลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตรา

สนิคา้ “MASTERKOOL” และ “CoolTop” และใหบ้รกิารเช่าใชผ้ลติภณัฑ์ดงักล่าวส าหรบัการจดั
กจิกรรมต่างๆ และออกแบบตดิตัง้ระบบระบายความรอ้นภายในโรงงานและคลงัสนิคา้ รวมทัง้
ออกแบบและตดิตัง้ระบบโอโซน เพือ่การประหยดัพลงังานและรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ จดั
จ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ การตลาดออนไลน์ ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทัง้จดัจ าหน่ายและบรกิารโดยตรงผ่านบรษิทัฯ 

ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ เลขที ่12/16-17, 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
ทีต่ ัง้ศนูยบ์รกิาร เลขที ่22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 
เลขทะเบยีนบรษิทั 0107557000365 
ทุนจดทะเบยีน 120,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 120,000,000 บาท  ประกอบดว้ยหุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
โทรศพัท ์ (66) 2953 8800 
โทรสาร (66) 2589 8586 
เวบ็ไซต ์ www.masterkool.com 

บคุคลอ้างอิง  

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

ผูส้อบบญัช ี นางสาวซูซาน เอีย่มวณชิชา เลขทะเบยีน 4306 
บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  
503/31 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (เอ) ถนนศรอียุธยา 
แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์(66) 2642 6172-4 โทรสาร (66) 2642 6253  

6.1.2 รายละเอียดของนิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแล้ว 
ชือ่บรษิทั  บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั  
ประเภทธุรกจิ บรกิารใหค้ าปรกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ จ าหน่าย และใหบ้รกิารเกีย่วกบัระบบประหยดั

พลงังาน และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เช่น ระบบโอโซนส าหรบัระบบปรบัอากาศ ระบบ
โอโซนส าหรบัระบบซักผ้าขนาดใหญ่ เครื่องล้างผกัด้วยโอโซน เครื่องก าจดักลิ่น
รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้ 

ทีต่ ัง้ส านกังาน เลขที ่22 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
เลขทะเบยีนบรษิทั 0105554064743 
ทุนจดทะเบยีน 30,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 30,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.98  
โทรศพัท ์ (66) 2953 8800 
โทรสาร (66) 2591 9849 
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ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น VII 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทนุช าระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 120,000,000 บาท เรยีกช าระแลว้ 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
จ านวน 480,000,000 หุน้ 

7.2 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

ผูถ้อืหุน้สงูสุด 10 รายแรก ณ วนัที ่20 มนีาคม 2561 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) คิดเป็นสดัส่วน (ร้อยละ) 
1. นายนพชยั วรีะมาน 122,969,578 25.62% 
2. MR.FUNG MENG HOI 70,372,200 14.66% 
3. บรษิทั ร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจ ากดั 27,672,072 5.77% 
4. นายโกมนิทร ์ กรตม ี 20,196,582 4.21% 
5. นายทวฉีตัร  จุฬางกรู 7,003,800 1.46% 
6. น.ส.สุนนัทา  ว่านวฒัน์ 5,171,124 1.08% 
7. นายอารยะ  สุรหิาร 4,034,000 0.84% 
8. นางขนัทอง  อุดมมหนัตสิขุ 3,800,000 0.79% 
9. นายสรรชยั  ศรวีบิลูย ์ 3,712,984 0.77% 
10. นางชลกานต์ จติตกลู 3,682,900 0.77% 
11. อื่นๆ 211,384,760 44.04% 

รวม 480,000,000 100% 
 

7.3 นโยบายการจ่ายปันผล 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สุทธภิายหลงัการหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่น 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่น้อยกว่าอตัราที่
ก าหนดขา้งตน้ หรอืงดจ่ายเงนิปันผล โดยขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
ภายใตเ้งือ่นไขทีว่่า บรษิทัจะต้องมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ และการด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมการบรษิัททีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล จะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัต่ิอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานต่อทีป่ระชุมใหญ่
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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VIII โครงสรา้งการจดัการ 

 
8.1 คณะกรรมการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดของคณะกรรมการแต่ละชุด ดงันี้ 

8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  คณะกรรมการมทีัง้หมด 8 ท่านจากทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชือ่ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / 
การประชุมทัง้หมดปี 2560 

1. นายประกจิ ตงัตสิานนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7/7 

2. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5/7 

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

7/7 

4. นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ กรรมการ 7/7 
5. นายฟัง เมง็ ฮอย กรรมการ  5/7 
6. นายนพชยั วรีะมาน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 7/7 
7. นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการ  7/7 
8. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการ  7/7 

ทัง้นี้กรรมการท่านที ่9 ไดแ้ก่ นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการอสิระเมือ่ 
13 พฤศจกิายน 2560 คณะกรรมการขอสงวนต าแหน่งไวก้่อน เนื่องจากการพจิารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งแทนในต าแหน่งนี้ตาม
มาตรา 75 แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 แลว้ แต่คณะกรรมการเหน็ว่ายงัไมม่บีุคคลทีเ่หมาะสมกบัองคก์รในขณะนี้ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนัตามหนังสอืรบัรองของบรษิัทฯ คอื  นายนพชยั วรีะมาน  นางสาวสุนันทา 
ว่านวฒัน์  นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั  และนายฟัง เมง็ ฮอย (Mr. Fung Meng Hoi) กรรมการสองในสีค่นลงลายมอืชื่อ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ  

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

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 15 
ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  คณะกรรมการตรวจสอบมทีัง้หมด 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชือ่ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2560 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/4 
2. นายประกจิ ตงัตสิานนท์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 
3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 4/4 
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กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีส่อบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงนิของบริษัทฯ คอื นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา โดยมนีางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2557 เมือ่วนัที่ 19 กนัยายน 2557 มมีตแิต่งตัง้ โดย ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระทัง้คณะ ดงันี้ 

รายชือ่  ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2560 

1. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

1/1 

2. นายประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1/1 
3. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1/1 

หมายเหตุ: นางญดา ล่าฟ้าเรงิรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ตามแนวปฏบิตัแิละกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนนัน้ ระบุใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ต่อปี ซึง่ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุม 1 ครัง้เท่านัน้
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ธุรกจิ และตดิตามความคบืหน้าของงานจากการรายงานของฝ่ายบรหิารอย่างสม ่าเสมอเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม 

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 

รายชือ่ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม / 
การประชุมทัง้หมด ปี 2560 

1. นายนพชยั วรีะมาน ประธานกรรมการบรหิาร 9/9 
2. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการบรหิาร 8/9 
3. นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ กรรมการบรหิาร 7/9 
4. นายโกมนิทร ์กรตม ี กรรมการบรหิาร  9/9 
5. นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย กรรมการบรหิาร 9/9 
6. นายสรรชยั ศรวีบิลูย ์ กรรมการบรหิาร 6/9 
7. นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั กรรมการบรหิาร 9/9 

หมายเหตุ: นางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการบรหิารของบรษิทั อนิโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดัซึ่งเป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ขา้
ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ โดยจ านวครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 8 ครัง้จากการประชุมทัง้หมด 9 ครัง้ในปี 2560 

 
8.2 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 รายนามผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

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

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

 
8.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2556 ได้มมีติแต่งตัง้ให้นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย กรรมการบรหิารของบรษิัทฯ ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการบริษัทตัง้แต่วนัที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยเลขานุการบริษัทมขีอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบที่
ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมผีลใช้
บงัคบัในวนัที ่31 สงิหาคม 2551  ทัง้นี้ หน้าทีต่ามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงันี้ 

1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ต่อไปนี้ 

ก. ทะเบยีนกรรมการ 

ข. หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 
ค. หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

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

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในกรณทีีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากต าแหน่ง หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้คณะกรรมการจะตอ้งแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัคนใหมภ่ายใน 
90 วนันบัแต่วนัทีเ่ลขานุการบรษิทัคนเดมิพน้จากต าแหน่ง หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ทัง้นี้ คณะกรรมการมอี านาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนในชว่งเวลาดงักล่าวได้ 

นอกจากนี้ เลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าทีอ่ื่นตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย ดงันี้ 

1) ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 
2) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัฯ ใหฏ้บิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

3) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลและสาธารณชน
ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

4) จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

5) หน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

โดยทีน่างสาวมลัลกิา ตระกลูไทย ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั (รุน่ที ่28) (Fundamentals for 
Corporate Secretaries) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยแลว้ นอกจากนี้ ยงัไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายบรษิทั
จดทะเบยีน (รุ่นที ่10) จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย และในปี 2560 ไดเ้ขา้อบรมในหลกัสตูร  

• หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan  HRP รุ่นที ่12/2017  สถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

ทัง้นี้ประวตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ปรากฏรายละเอยีดในหน้าที ่10 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมือ่วนัที่ 20 เมษายน 2560 ได้มมีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และ
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ซึ่งไม่มเีงนิเดอืนประจ า โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบับทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการก ากบัดูแล
งานของบรษิทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรม ประสบการณ์  ภาระหน้าที ่ขอบเขตของ
บทบาท และความรบัผดิชอบ  รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่านต่อ บรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
  เบีย้ประชุมส าหรบัประธาน เบีย้ประชุมส าหรบักรรมการต่อท่าน 
กรรมการบรษิทั 40,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 40,000 บาท/ครัง้ 30,000 บาท/ครัง้ 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมซึง่จ่ายตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม อย่างไรกด็ ีตามหลกัเกณฑ์
การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบรษิทัและ/หรอืกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้ร ับค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2560 บรษิทัฯ มคี่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทัและกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย ดงันี้ 

รายชือ่คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 (บาท)  

คณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ  รวม 

1. นายประกจิ ตงัตสิานนท ์ 280,000 120,000 30,000 40,000 470,000 
2. นายสรรพชัญ โสภณ 150,000 120,000 30,000 30,000 330,000 
3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา 210,000 120,000 40,000 30,000 400,000 
4. นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ1) 180,000 - - - 180,000 
5. นายกฤษณ ไทยด ารงค์ 210,000 - - - 210,000 
6. นายฟัง เมง็ ฮอย 150,000 - - - 150,000 
7. นายนพชยั วรีะมาน2) - - - - - 
8. นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั2) - - - - - 
9. นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์2) - - - - - 

รวม 1,180,000 360,000 100,000 100,000 1,740,000 
หมายเหตุ:  1) นายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการอสิระ เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2560 
 2)  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่       

นายนพชยั วรีะมาน นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ และ นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั  

8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2557 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการบรหิาร โดย
ค่าตอบแทนจะเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิารตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุมเท่านัน้ ซึ่งประธานกรรมการ บรหิารจะไดค้่า
เบีย้ประชุม 30,000 บาทต่อครัง้ ขณะทีก่รรมการบรหิารจะไดค้่าเบีย้ประชุม 20,000 บาทต่อครัง้  

ทัง้นี้ กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรหิาร 
ซึง่ปัจจุบนักรรมการบรหิารทุกท่านเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นเงนิเดอืน โบนัส เงนิประจ าต าแหน่ง เบี้ย เลี้ยง เงนิสมทบ
เขา้กองทุนประกนัสงัคม โดยปี 2560 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารและกรรมการบรหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย ดงันี้ 
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 ปี 2560 
จ านวนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ราย) 8 
รวมค่าตอบแทน (บาท) 13,466,563 

หมายเหตุ: รวมค่าตอบแทนของนายสทิธพิร หล่อตระกลู ผูบ้รหิารสายงานธุรกจิคา้ปลกีซึง่ไดล้าออกระหว่างปี 

8.4.3 ค่าตอบแทนอ่ืน 
เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี: บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มกีองทุนส ารองเลี้ยงชพีให้แก่ผู้บรหิาร โดยบรษิทัฯ ไดส้มทบใน

อตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงนิเดอืนแต่ละเดอืน และบรษิทัฯ จ่ายสมทบในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน ซึ่งในปี 2560 บรษิทัฯ ได้
จ่ายเงนิสมทบทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัผูบ้รหิาร 8 ราย รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 245,340 บาท  

โครงการร่วมลงทุนระหว่างลูกจา้งและนายจา้งบรษิทัฯ : บรษิทัฯ จดัใหม้โีครงการ (EJIB) ซึ่งในปี 2560 บรษิทัฯ 
ไดจ้่ายเงนิสมทบโครงการส าหรบัผูบ้รหิาร 8 ราย รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 227,985 บาท 

 
8.5 บุคลากร 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารและการพฒันาบุคลากร เพือ่ใหค้งไวซ้ึง่บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ อนั
จะเป็นพืน้ฐานทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

จ านวนพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 มทีัง้สิ้นจ านวน 262 คน โดยมคี่าตอบแทนพนักงานของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไม่รวมพนักงานพซีี คดิเป็นจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 64,052,018.50บาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าว เช่น 
เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมชิชัน่ โบนสั เงนิประจ าต าแหน่ง เบีย้เลีย้ง เบีย้ขยนั เงนิประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชพี โครงการร่วมลงทุนระหว่างลูกจา้งและนายจา้งบรษิทัฯ (EJIB) และสวสัดกิารอื่นๆ เป็นต้น     ทัง้นี้ จ านวนพนักงานในแต่ละ
สายงานประกอบดว้ย  

 จ านวนพนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ผูบ้รหิาร 8 
สายงานธุรกจิคา้ปลกี 31 
สายงานธุรกจิต่างประเทศ 4 
สายงานบญัชแีละการเงนิ 19 
สายงานโลจสิตกิส ์ 33 
สายงานบรหิารโรงงาน 28 
สายงานวศิวกรรมและบรกิารลกูคา้ 60 
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 11 
ฝ่ายธุรกจิงานเช่า 21 
ฝ่ายประกนัคุณภาพ  9 
อื่นๆ1)   12 
บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชู ัน่ จ ากดั 13 
รวม 262 

หมายเหตุ:  1)อื่นๆ ส านักเลขานุการบริษัท ส านักกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร แผนกวิจยัและพัฒนา
ผลติภณัฑ ์แผนกจดัซื้อ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาทด้านแรงงาน และมนีโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และความช านาญ รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานในทุกระดบั ซึ่งนโยบายในการพฒันา
บุคลากรของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี้ 

• การพฒันากรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรม
และใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ ี่เกีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ 
ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เพือ่ใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 
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• พฒันาผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน โดยการจดัท าแผนพฒันา
บุคลากร (Training Road Map) ส าหรบัแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมสีมรรถนะตรงตามต าแหน่งงาน และมี
ความกา้วหน้าในสายอาชพี รวมทัง้มคีวามเตรยีมพรอ้มส าหรบัการสบืทอดต าแหน่ง 

• สรา้งจติส านึกของบุคลากรใหม้กีารปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของจรยิธรรมและธรรมาภบิาล โดยการยกย่องและส่งเสรมิคนดี 

• ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏบิตังิาน (On the Job Training) 
ส่งเสรมิใหบุ้คลากรยดึมัน่ในวฒันธรรมองคก์ร มทีศันคตคิวามเป็นเจา้ของ มจีติส านึกในการท างานร่วมกนั การใหบ้รกิารที่
ดแีละประทบัใจแก่ลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอก 

 
8.6 โครงสรา้งองคก์ร 

โครงสรา้งองคก์รของบรษิทัฯ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:   บรษิทัฯ ว่าจา้งบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  โดยมี

นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
นายนพชยั วรีะมาน 

รกัษาการ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานธรุกจิคา้ปลกี 

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบญัชแีละการเงนิ 

นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานธรุกจิต่างประเทศ 
นายสรรชยั ศรวีบิูลย ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานโลจสิตกิส ์

นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานวศิวกรรมและบรกิารลูกคา้ 

นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบรหิารโรงงาน 
นายโกมนิทร ์กรตม ี

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ส านกัเลขานุการบรษิทั  
นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย 
นางสาวจรยิาภรณ์ อคัรวงษ์ 
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IX การก ากบัดแูลกิจการ 

 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีระบบการบรหิารจดัการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งความความเชือ่ม ัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย บรษิทัฯ ไดด้ าเนินงานตามแนวทางขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี
ส าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) โดยครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด 
ดงัต่อไปนี้ 

หมวด 1: สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Right of Shareholders) 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัถงึสทิธพิื้นฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินการซื้อ ขาย โอนหุน้ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการ
ไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของบรษิทัฯ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของบรษิทัฯอย่างเพยีงพอ สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุ้น การแสดง
ความคดิเหน็ การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่นการจดัสรรเงนิปันผล 
การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบั การลด โดยจะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอื
ลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

นอกเหนือจากสทิธพิื้นฐานต่างๆ ขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯมนีโยบายในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิ 
และอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1) จดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืน นบัจากวนัสิน้สุดรอบบญัชใีนแต่ละปี 
โดยจะดแูลใหม้กีารใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม พรอ้มทัง้จดัส่งขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั และลงประกาศหนังสอืพมิพ์แจง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาตดิต่อกนั 
3 วนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุมไมน้่อยกว่า 3 วนั โดยก าหนดใหใ้นแต่ละวาระการประชุมมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย
และมกีารบนัทกึการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ 

2) บรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ชี้แจง
สทิธแิละกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุมเพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อื
หุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดเ้พือ่สนบัสนุนการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ โดยใชห้นงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิัทฯไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม ได้แก่ หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผูถ้ือหุ้น
สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนได้เอง  หรอื  แบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตัง้ให ้    
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

4) ก่อนการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมผ่าน E‟mail: comsec@masterkool.com  

ในการประชุม บรษิทัฯ จะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้นมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ 
หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

หมวด 2: การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินการของบรษิทั
ฯ โดยก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอื
ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พจิารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อ
รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารเยยีวยาทีเ่หมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบรษิัทที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล (รวมทัง้คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว)     
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หา้มใชข้อ้มลูภายในซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยเพื่อท าการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลา 30 วนั ในช่วง
ระยะเวลาก่อนการน าเสนองบการเงนิประจ างวดต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนทีข่อ้มลูนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และไดก้ าหนด
โทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทฯ หรอืการน าขอ้มูลของบรษิัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แลว้ต ามนโยบายการ
ป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทัง้ไดใ้หค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการและผู้บรหิารบรษิทัฯ ในหน้าที่การ
รายงานการถอืหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้จะแจ้งข่าวสารและขอ้ก าหนดต่างๆ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดร้บัแจง้จากทางหน่วยงานดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

หมวด 3: บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

บรษิทัฯ ค านึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอื ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอก ไดแ้ก่ คู่แขง่ คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน และสงัคม เป็นต้น โดยบรษิทัฯ ตระหนักดี
ว่าการสนับสนุน และรบัฟังขอ้คดิเห็น ตลอดจนการสร้างสมัพนัธ์อนัดี กบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน และพฒันาใหธุ้รกจิของบรษิทัฯมกีารเตบิโต และขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบรษิัทฯ จะจดัใหทุ้กกลุ่มมสีทิธไิด้รบัการ
ปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิัทฯ มุ่งเน้นการเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนินธุรกจิเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ผู้ถอืหุ้น  โดย
ค านึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่าบรษิทัฯในระยะยาว รวมทัง้มรีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายในทีด่ี การ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส  

พนกังาน      บรษิทัฯ จะสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด เพราะบรษิทัฯตระหนักดี
ว่าพนกังานเป็นหนึ่งในทรพัยากรหลกัทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาองคก์รใหม้คีวามเตบิโต บรษิทัฯจงึปฏบิตัต่ิอ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัิ โดยให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารส ารวจสุขภาวะของพนกังาน และด าเนินการพฒันาบุคลากร ตามแนวทางการสรา้ง 
“องคก์รแห่งความสุข หรอื องคก์รสุขภาวะ” (Happy Workplace) 

คู่คา้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่คา้ตามกรอบการคา้ทีสุ่จรติ โดยยดึหลกัการปฏบิตัติามสญัญา เงือ่นไข ทางการคา้ และ
ค ามัน่ทีใ่หไ้วก้บัคู่คา้ เพือ่ใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดทีางธุรกจิ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

คู่แขง่ บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งอย่างมจีรรยาบรรณ ตามการแข่งขนัทีด่ ี โดยหลกีเลีย่งการแข่งขนัดว้ยวธิไีม่สุจรติ
เพือ่ท าลายคู่แขง่  

ลกูคา้ บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารทีด่แีละสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้จดัหาสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ  ท า
การคา้กบัลูกคา้ดว้ยความซื่อสตัย์และเป็นธรรม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของ
ลูกคา้ เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง และมชี่องทางรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกค้า
ผ่านหน่วยงานกลาง ซึง่ไดแ้ก่ ส านกังานเลขานุการบรษิทั อกีดว้ย 

ชุมชนและสงัคม บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนรอบๆ ทีต่ ัง้ส านักงานของบรษิทัฯ โดยมกีาร
รณรงค์ให้ประหยดัพลงังาน รวมถงึการด าเนินธุรกจิทีไ่ม่ขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืไม่เกดิความ
เสยีหายต่อสงัคม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายการจา้งแรงงานท้องถิน่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีต่ ัง้โรงงาน
ของบรษิทัฯ ทีอ่ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุร ี

หมวด 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัฯ ตระหนักดถีงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มลูทาง
การเงนิและขอ้มลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึ่งมผีล
ต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุน และ ผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิัทฯ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผูถ้อื
หุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หนงัสอืพมิพ ์เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูโดยเท่าเทยีมกนั 
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บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการบรษิทัฯ หรอืบุคคลที่กรรมการผู้จดัการ/ประธานคณะกรรมการบรหิารได้มอบหมาย เป็น
ผูร้บัผดิชอบในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และตดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิคราะห์ 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

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

หมวด 5: ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ก. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีส่ามารถเอื้อประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ 
โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการใหค้วามเหน็ชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มจี านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารซึ่งมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมด เพื่อท าหน้าทีถ่่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของ
ฝ่ายบรหิารเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

ทัง้น้ีในปี 2560 นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐได้ลาออกในระหว่างปี ซ่ึงคณะกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเข้า
ด ารงต าแหน่งแทนจึงขอสงวนสิทธิต าแหน่งดงักล่าวไว้ส าหรบัพิจารณาต่อไป 

กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 3 วาระ หรอืไม่เกนิ 9 ปีนับจาก
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพจิารณา
อย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว  

กรรมการจะด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิ 5 บรษิทั และตอ้งไมป่ระกอบกจิการ หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วน
ทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้
เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการด าเนินการของ
คณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน  

ทัง้นี้คณะจดัการความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยฯ โดยมปีระธานกรรมการบรหิารเป็น
ประธานคณะจดัการความเสีย่ง จะท าหน้าทีส่นบัสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ใน
เรือ่งเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิดว้ย 

ข. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีพ่จิารณา และใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ เช่น 
วสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ ์ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯ รวมทัง้ก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมาย ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ เพือ่ผลประโยชน์ของบรษิัทฯและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยนโยบายดงักล่าวได้รบัความ
เหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในการปฏบิตัิ
ตามนโยบายดงักล่าว  

(2) จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยมกีารก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ไดย้ดึถอืและปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าวอย่าง
เคร่งครดั  
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(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า  การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนิน
กจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯเท่านัน้ และควรหลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผูท้ ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ 
ทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มี
อ านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัในเรื่องการก าหนดราคาและเงือ่นไขต่างๆ  กบั
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งด้านผลประโยชน์ใหเ้สมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด และจะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจ าปีและแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

(4) การควบคมุภายใน 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการจดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่ดี โดยได้จดัให้มกีารจดัท าคู่มอืระเบยีบ และคู่มอืการ
ปฏบิตังิานโดยก าหนดใหม้กีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนตารางอ านาจด าเนินการ  (Authority Table) 
เพื่อก าหนดอ านาจด าเนินการและระดบัวงเงนิอนุมตัริายการประเภทต่างๆ ของฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการทีเ่ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในที่บรษิัทฯจดัให้มขี ึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวนระบบควบคุม ทัง้ดา้นการ
ด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน โดยไดจ้ดั
ใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมผีูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก (Outsource IA) 
ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ร่วมกบัผู้บรหิารงานตรวจสอบภายในของ
บรษิทัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธุรกจิ  และขอ้พงึ
ปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) รวมถงึนโยบายบรษิทัขึน้ และก าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ 

ค. การประชมุคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกไตรมาส รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดปฏทินิการ
ประชุมประจ าปีขึน้ล่วงหน้า เพือ่คณะกรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมการประชุมได ้ทัง้นี้บรษิทัฯ อาจมกีารประชุม
พเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็นและความส าคญั โดยการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ จะก าหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน
ล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า การประชุมกรรมการบรษิทัฯ จะมเีลขานุการบรษิทัฯ เป็น
ผูจ้ดัท าวาระต่างๆ ของการประชุมและด าเนินการจดัส่งเอกสารการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการประชุมเพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาพจิารณาและศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอ รวมถงึการบนัทกึการประชุม และจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหก้รรมการบรษิทัฯ เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดัเกบ็รายงานการประชุมกรรมการทีผ่่าน
การรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างเป็นระบบและพรอ้มใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได้ 

ง. ค่าตอบแทน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและเปิดเผยตามแบบทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องไดร้บัการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้ือหุน้สามญั
ประจ าปี ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทัใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั  อย่างเหมาะสมเพือ่รกัษาใหผู้ม้คีวามสามารถท างานกบับรษิทัฯ ต่อไปในระยะยาว 

จ. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
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บรษิทัฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ได้มกีารพฒันาความรูค้วามสามารถในระบบการก ากบัดูแล
กจิการเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้เขา้ฝึกอบรมหลกัสูตร
ต่างๆ ทีจ่ะมกีารฝึกอบรม และในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืผู้บรหิาร บรษิัทฯจะจดัให้มเีอกสาร /ขอ้มูลทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการหรอืผูบ้รหิารใหม่ และการปฐมนิเทศ รวมถงึการเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่กรรมการหรอืผูบ้รหิารใหมด่งักล่าว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัฯ ซึ่งเป็นผู้ก ากบัดูแลองค์กรมุ่งมัน่ที่จะน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจด
ทะเบยีน ปี 2560 มาปรบัใช้ในการก ากบัดูแล ใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่อีย่างต่อเนื่องในระยะยาว เป็นที่น่าเชื่อถือ
ส าหรบั ผู้ถือหุ้น และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งในรอบด้าน เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กบับรษิัทฯ อย่างยัง่ยนื ตรงตามความ
มุง่หวงัของธุรกจิ ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และสงัคมโดยรวม 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทัง้ไม่มลีกัษณะต้องหา้ม และลกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บั
ความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการ ก าหนดใหก้รรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัฯ  ทุกๆ
คราวใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นี้ ใหก้รรมการซึง่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน  และถ้า
ตกลงกนัในเรือ่งของการออกจากต าแหน่งไมไ่ด ้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากโดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้ 

อกีทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ในขณะทีค่ณะกรรมการบรหิารใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งเท่าทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั แต่กรณีกรรมการบรหิ ารที่
เป็นบุคคลภายนอกอื่นใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น 

1.2.1 คณะกรรมการบริษทั และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และ
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารซึง่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน คดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
บรษิทัฯ ทัง้หมด เพือ่ท าหน้าทีถ่่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารเพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ  

ทัง้น้ีในปี 2560 นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐได้ลาออกในระหว่างปี ซ่ึงคณะกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา
บคุคลเข้าด ารงต าแหน่งแทนจึงขอสงวนสิทธิต าแหน่งดงักล่าวไว้ส าหรบัพิจารณาต่อไป ท าให้ตัง้แต่เม่ือ 13 พฤศจิกายน 
2560 เป็นต้นมา บริษทัฯมีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ 8 ท่าน 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั และมคีวาม
รบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย (Accountability to Shareholders) 

2) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิัท และก ากบัควบคุมดูแล (Monitoring and 
Supervision) ใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และระเบยีบของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสุด
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

3) ควบคุม ดแูลใหฝ่้ายบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีม 
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4) พจิารณา และก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี และปรบัปรุงแผนงบประมาณประจ าปีใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้ง
กบันโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึตรวจสอบ และควบคุมใหฝ่้ายบรหิารใชจ้่ายงบประมาณ
ตามแผนงบประมาณประจ าปี 

5) ติดตามการด าเนินกจิการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และขอ้ก าหนดในสญัญาที่เกี่ยวขอ้งของบรษิัท โดยก าหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานผลการปฏบิตัิงาน 
ตลอดจนถงึเรือ่งทีส่ าคญัอื่นๆ ของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตร
มาส เพือ่ใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 

6) ด าเนินการให้บรษิทัมรีะบบทางบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ปีระสทิธผิล และเชือ่ถอืได ้

7) มบีทบาทส าคญัในการด าเนินการเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้แีนวทาง และมาตรการบรหิารความเสีย่ง
ทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 

8) พจิารณา และอนุมตั ิและ/หรอืพจิารณา และใหค้วามเหน็ เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท า
ธุรกรรมที่มนีัยส าคญัต่อบริษัท และการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารที่
กฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบับรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด 

9) จดัใหม้รีายงานประจ าปีของบรษิทั และ/หรอืของคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย หรอืกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึรายงานใหผู้ถ้ือหุ้นทราบอย่างสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจรงิถึงสภาพการ
ด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั และแนวโน้มการด าเนินธุรกจิในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวก และลบ พรอ้มเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพยีงพอ พจิารณา และอนุมตัิโครงสรา้งองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ ซึ่งรวมถงึจดัตัง้
คณะอนุกรรมการต่างๆ สรรหา และแต่งตัง้กรรมการ หรือบุคคลที่มปีระสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ 
ตามที่คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร เขา้ด ารงต าแหน่งสมาชกิในคณะอนุกรรมการ รวมถึงก าหนดขอบเขต
อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ 

10) พจิารณา และแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

11) พจิารณา และก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนประจ าปีของบรษิทั และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม
ของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ทีเ่หมาะสม เช่น ผลการประเมนิงาน ต าแหน่ง 
ขอบเขตหน้าที่ และความรบัผิดชอบ คุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดยีวกนั 

12) พจิารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการทีเ่หมาะสม ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา และอนุมตัิ 

13) พจิารณาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

14) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี รวมทัง้พจิารณาแต่งตัง้
บุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการ
ของบรษิทัย่อย 

15) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมี
อ านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าว
ต้องจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ชดัเจน และมกีารระบุขอบเขตอ านาจ หน้าที่ของผู้รบัมอบอ านาจไว้อย่างชดัเจน  อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รบัมอบ
อ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัิรายการทีบุ่คคลดงักล่าว หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (“บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้” ให้มคีวามหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบั
บรษิทั ยกเวน้ เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการ
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บรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้

16) มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบอื่นใด ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

17) พจิารณาและอนุมตัิการด าเนินการทีส่ าคญัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดแก่บรษิทั เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการต่อไปนี้ จะกระท าไดก้ต่็อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และจากทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

17.1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั 
17.2) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
17.3) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

17.4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
17.5) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้
17.6) การควบกจิการ หรอืการเลกิบรษิทั 
17.7) กจิกรรมอื่นใดทีก่ าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/

หรือ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุ้นทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ 

ทัง้นี้ การด าเนินการในเรือ่งใดทีก่รรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ หรอืบุคคลทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั บุคคลดงักล่าวจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

1.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิัท ในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการ
จดัท ารายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ง รวมทัง้การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและ
ธรรมาภบิาล เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชอืถอื คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม สามารถอุทศิเวลาเพียงพอในการ
ปฏบิตักิาร จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ทีม่คีวามรู้ และมปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละ
การเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัการพจิารณาคุณสมบตัอิย่างรอบคอบ เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคคลทีจ่ะใหค้วาม
เชือ่ม ัน่ในประสทิธภิาพโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุ้นพรอ้มกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั  เมือ่พน้ต าแหน่ง
แลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัอย่างถูกต้อง ควบ
ถ้วน เพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชภีายนอก และผู้บรหิารที่รบัผดิชอบ
จดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบ
ทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเป็นเรือ่งส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ



  
49 

 

หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบ
ของส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทั รวมถงึผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา ตลอดจนพจิารณาถอดถอนผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมี
ความจ าเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

6.1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิ
ของบรษิทั 

6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
6.3) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
6.8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่า ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 
ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ
ของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารในรายงานส าคญัทีต่้องเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 
บทรายงาน และการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

8) มอี านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั
ต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ไดแ้ก่ 

8.1) รายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.2) ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจริตหรือมสีิ่งผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบ
ควบคุมภายใน 

8.3) ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

9) มอี านาจในการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมือ่เหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของ
บรษิทั เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

10) รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 

ทัง้นี้ อ านาจของกรรมการตรวจสอบดงักล่าว จะไมร่วมถงึอ านาจทีท่ าใหก้รรมการตรวจสอบ หรอืผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนัน้ๆ หรือผู้รบัมอบอ านาจจาก
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คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มสี่วนไดเ้สยี
หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยได ้

1.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และขอบเขต อ านาจหน้าท่ี                 
ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเลอืกจากกรรมการบรษิัท
จ านวนหนึ่ง และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกนิ 5 คน 
ทัง้นี้ ก าหนดใหก้รรมการอสิระท าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และกรรมการบรษิัท เพื่อ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และหรอืผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิในกรณีทีต่ าแหน่งว่างลงเนื่องจาก
ครบวาระ และในกรณอีื่นๆ 

2) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง ผูบ้รหิารระดบัสูงระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป และต าแหน่ง
เลขานุการบรษิัท ในกรณีที่มตี าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

3) พจิารณากลัน่กรองโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
พจิารณาอนุมตัต่ิอไป  

4) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรบักรรมการในคณะกรรมการ
บรษิัท กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั และภาวะตลาดอยู่เสมอ 

5) ก าหนดอตัราโบนสัและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปีของผูบ้รหิารและพนกังานโดยพจิารณาจากผลประกอบการ 

6) พจิารณากลัน่กรอง โครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบรษิทั 

7) กลัน่กรองและตรวจสอบรายชือ่ผูท้ ีจ่ะไดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการกบัหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งว่าไม่ได้
เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัไิมเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน 

8) ในกรณทีีม่กีารเสนอชือ่กรรมการทีพ่น้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ควรน าเสนอผลงาน (Contribution) และประวตัิ
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

1.2.4 คณะกรรมการบริหาร และขอบเขต อ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารด ารงต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อท าหน้าทีบ่รหิารกจิการแทนคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามทศิทาง นโยบาย และเป้าหมายทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัก าหนดและมอบหมาย 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) พจิารณากลัน่กรองแผนธุรกจิ และงบประมาณประจ าปีเพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
2) ก าหนดนโยบายการเงนิการลงทุนของบรษิทั และก าหนดทศิทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ

บรษิทั และอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถงึขอ้เสนอการลงทุนตามระเบยีบบรษิทั 

3) พจิารณา และด าเนินการในประเดน็ทีส่ าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

4) พจิารณากลัน่กรอง และใหข้อ้เสนอแนะงานทุกประเภททีเ่สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วมทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา
ระหว่างผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วมทุน (ถา้ม)ี 

6) ดูแล และติดตามผลการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด และอนุมตั ิรวมถงึรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

7) พจิารณานโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1) ระบุและประเมนิความเสีย่งใหค้รอบคลุม ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risks) ความเสีย่งดา้นการ
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ปฏบิตัิงาน (Operational Risks) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risks) และความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย (Legal Risks)  

7.2) พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบั
ลกัษณะและขนาดความเสีย่งแต่ละดา้นของธุรกรรมทีบ่รษิทัด าเนินการ  

7.3) ตดิตามผลการประเมนิความเสีย่งทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing)  
7.4) ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากผลติภณัฑใ์หม ่หรอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ส าหรบัธุรกรรมทีจ่ะ

จดัตัง้ขึน้ใหม ่รวมถงึก าหนดแนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้  

8) พจิารณากลัน่กรองเรือ่งทีก่รรมการผูจ้ดัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ หรอื
อนุมตั ิ

9) อนุมตัเิรือ่งเกีย่วกบัการเงนิ และทรพัยส์นิของบรษิทัตามขอบเขตอ านาจอนุมตัิ 

10) มอบหมาย หรือแนะน าให้กรรมการผู้จดัการพจิารณา หรือปฏิบตัิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร 

11) แต่งตัง้คณะท างานเพือ่พจิารณาเรือ่งหนึ่งเรือ่งใดทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 

12) พจิารณา และน าเสนอเรือ่งทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ หรอืพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบ หรอือนุมตั ิ

13) พจิารณาเรือ่งอื่นใด หรอืปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อนึ่งอ านาจการอนุมตัขิองกรรมการบรหิารจะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการอนุมตัริายการทีท่ าใหก้รรมการบรหิาร หรอื
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถลงมตอินุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง (ตามนิยามทีก่ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย 

ทัง้นี้ กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งเท่าทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของ
บรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น และกรณกีรรมการบรหิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอกอื่นซึง่มไิดด้ ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืเป็นบุคคลภายนอกอื่น ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทั
จะมมีตเิป็นอย่างอื่น กรรมการบรหิารทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไม่เป็นการ
ต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ

1.2.5 กรรมการผูจ้ดัการ และขอบเขต อ านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

1) บริหารจดัการ ควบคุมดูแล และอนุมตัิการด าเนินกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบรษิัทและ
ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทั  

2) อนุมตัิการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดบัรองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ดงักล่าว ตามโครงสร้างองค์กรที่ได้อนุมตัิไว้ รวมทัง้การอนุมตัิอัตรา
เงนิเดอืน ค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อื่นแก่บุคคล 

3) บรหิารบรษิทัตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถงึแผนธุรกจิ และแผนกลยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัิ 

4) มอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยอยู่ในขอบเขตทีเ่ป็นไปตาม
หลกัเกณฑอ์ านาจอนุมตั ิหรอืระเบยีบขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว้ 

5) มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏบิตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บรษิทั และเพือ่รกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

6) มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั 

7) อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
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ทัง้นี้ อ านาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร จะไม่รวมถงึ
อ านาจ หรอืการมอบอ านาจในการอนุมตัิรายการใดที่ตนเอง หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอืมี
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการทีไ่ม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกจิปกติ
ทัว่ไปของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ซึ่งการอนุมตัริายการดงักล่าวต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัเพือ่พจิารณา และอนุมตัติามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

1.2.6 การก าหนดอ านาจอนุมติัในวงเงิน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดม้กีารพจิารณาทบทวนและมมีตใิห้
อ านาจการอนุมตัิวงเงนิทีส่ าคญั ซึ่งบรษิัทเรยีกว่า “อ านาจด าเนินการ” (Authority Table) มผีลบงัคบัใชต่้อไป โดยทีอ่ านาจ
อนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการในเรือ่งทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

อ านาจด าเนินการของบรษิัทฯ จดัท าขึ้นเป็นการมอบอ านาจด าเนินการและการอนุมตัวิงเงนิในระดบักรรมการ
ผูจ้ดัการ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั โดยระบุการเสนอขออนุมตัดิงันี้ 

1) อ านาจด าเนินการระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป ใหบุ้คคลหรอืคณะบุคคลผูไ้ดร้บัมอบหมาย เป็นผูร้วบรวม
เสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

2) อ านาจด าเนินการระดบัต ่ากว่าระดบักรรมการผูจ้ดัการลงมา ใหบุ้คคลหรอืคณะบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจาก
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอขออนุมตัิจากกรรมการ
ผูจ้ดัการ และใหม้กีารทบทวนทุก 2 ปี หรอืเมือ่เหน็สมควร 

ทัง้นี้ งบประมาณรายจ่ายลงของบรษิทัฯ ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ และหากการท า
รายการใดมลีกัษณะเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าที่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย  นอกจากนี้ ผูท้ ีม่อี านาจอนุมตัไิม่สามารถอนุมตัริายการใดทีต่นเอง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งอาจมคีวามขดัแยง้ มี
ส่วนไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได้ 

 
9.3 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสดุ 

การคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสูงสุด ด าเนินการโดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ท าหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าว และเสนอชื่อบุคคลทีม่ ี
คุณสมบตัิเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณี) ส่วนการสรรหาคดัเลอืกต าแหน่งผู้บรหิารระดบั
รองลงมาอยู่ในขอบเขต อ านาจและความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูสุดซึง่หมายความถงึต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการในปัจจุบนั  

ทัง้นี้  บุคคลที่ได้ร ับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแกไ้ขเพิม่เติม) และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  นอกจากนี้ยงัพจิา รณาถึงความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ท างานดว้ย 

นอกจากนี้ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการจะด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิ 5 บรษิทั และต้องไม่ประกอบกจิการ 
หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็น
การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการในกจิการอื่น  
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9.3.1 การสรรหากรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิทัทีท่รงคุณวุฒ ิและมปีระสบการณ์ เพื่อท า
หน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อกรรมการบรษิัท
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา   

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยงัไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการ และผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการ
เสนอชือ่กรรมการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัดว้ย โดยทีก่รรมการบรษิทัจะต้องมี
คุณสมบตัเิบือ้งตน้ ดงันี้ 

ก) มคีุณสมบตัไิม่ขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดของกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั
บรษิทัเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั เป็นตน้ 

ข) มคีวามซื่อสตัย ์คุณธรรม ความคดิรเิริม่ ความเป็นเลศิ ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม ความเป็นอสิระและการ
ใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

ค) ประวตักิารศกึษาและประวตักิารท างานอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

ง) การอบรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการก ากบัดแูลกจิการและการก าหนดนโยบายในระดบัสงู 

จ) ความมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

ฉ) การอุทศิเวลาและความสามารถเพือ่ยกระดบัการพฒันากจิการของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนไม่ต ่า
กว่า  3 คน โดยมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็น
กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้หรอืกรรมการอสิระ จากความเหมาะสมของทกัษะและประสบการณ์ที่จะสรา้งความเขม้แขง็
ของโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะมกีารทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 

การเลือกตัง้กรรมการบริษทั การเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงันี้ 

ก) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
ข) ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นมอียู่เลอืกบุคคลที่

ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทลีะคน โดยเลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

ค) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีพ่งึจะมี
หรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวน
กรรมการทีพ่งึจะม ีใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงไดเ้พิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

กรณทีีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการใหค้ณะกรรมการ
พจิารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัิเหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี้ มตกิารแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิัทออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการ
บรษิทัทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบรษิทัทีต่้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นัน้  บรษิัทฯ ใช้วิธจีบัสลากออก ส่วนในปีต่อไปให้
กรรมการบรษิทัทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดจ านวนหนึ่งในสามเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิทัทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัใหมไ่ด้ 
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9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการก าหนดคุณสมบตัแิละการสรรหากรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ทีส่อดคลอ้งกบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ทัง้นี้ กรรมการอิสระต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน 
ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมคีุณสมบตัิตามที่กฎหมาย 
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ดงันี้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

ก) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ข) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็น
ขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

ค) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคู่
สมรสพีน้่องและบตุรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

ง) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธท์างธุรกจิขา้งตน้ 
รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้า
ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอื
คู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอื
ตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

จ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชซีึง่มี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

ฉ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ ืน่ค า
ขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ช) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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ซ) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ฌ) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มลีกัษณะเป็นไปตาม ก) ถึง ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณทีีบุ่คคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอื
การให้บรกิารทางวิชาชพีเกนิมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ง) หรอื ฉ) ให้บรษิัทฯ ได้รบัการผ่อนผนัขอ้ห้ามการมหีรือเคยมี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าว กต่็อเมือ่บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัที่
แสดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแกไ้ข
เพิม่เตมิ) แลว้ ว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระและจดัใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลูต่อไปนี้ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

ขอ้ 1: ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

ขอ้ 2: เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

ขอ้ 3: ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

เพือ่ประโยชน์ตาม จ) และ ฉ) ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากส านักงานสอบบญัช ีหรอืผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชือ่ในรายงานการสอบบญัชหีรอืรายงานการใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของ
นิตบิุคคลนัน้ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

ก) ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
ข) เป็นกรรมการอสิระทีเ่ป็นไปตามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระและตอ้ง 

• ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ และ 

• ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน 

ค) มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบตัแิละ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ง) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้

การแต่งตัง้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการพิจารณาคดัเลือกผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ (ตามแต่กรณี) โดยทีก่รรมการตรวจสอบต้องเป็น
กรรมการอสิระ ซึง่พจิารณาแต่งตัง้จากผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ฎหมาย ประกาศหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด โดยมกีรรมการอสิระไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมี
กรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมวีาระด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระทีด่ ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งแล้วสามารถได้รบัเลือกตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ ทัง้นี้ 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ 
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9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยคดัเลอืกจากผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ และมคีวามเขา้ใจใน
ลกัษณะธุรกจิ การด าเนินงานตามปกตธิุรกจิ และงานบรหิารของบรษิทัฯ โดยทีอ่งค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิารประกอบไป
ดว้ยผู้บรหิารระดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการ หรอืต าแหน่งในระดบัขัน้เทยีบเท่า โดยมกีรรมการผู้จดัการด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลอืกจากกรรมการบรษิทัจ านวน
หนึ่ง และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิโดยมจี านวนไมน้่อยกว่า 3 คนและไมเ่กนิ 5 คน ทัง้นี้ ก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

9.3.5 การสรรหาผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคดัเลอืกผู้
ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารดงักล่าว โดยพิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการ
บรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป ส าหรบัต าแหน่งรองลงมาจากกรรมการผู้จดัการ อยู่
ภายใตข้อบเขต อ านาจและความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

 
9.4 ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มมีาตรการในการตดิตามการบรหิารงานของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ และสามารถควบคุมดูแลจดัการ และรบัผดิชอบการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิทัฯ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อ
การท าธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อ
เป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึ่ง
ไดร้บัการทบทวนและอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่1/2561 ซึ่งประชุมเมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2561 ในวาระ
เกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ก าหนดนโยบายพจิารณาการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วม โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของบรษิัทฯ โดยจะพิจารณาผลตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิัท โดย
บรษิทัฯ จะพจิารณาสดัส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน เพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ จะควบคุมดแูลโดยการส่งบุคคลทีไ่ดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั เขา้เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เขา้ไปเป็นตวัแทนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดย
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมคีุณสมบตั ิบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย หรอื
บรษิทัร่วมนัน้ๆ และไมม่ลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. เพือ่ใหม้สี่วนร่วมในการบรหิารจดัการใน
กจิการนัน้ๆ รวมทัง้มสีทิธใินการออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วม ตามแนวทางหรอืมติทีค่ณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิัทฯ ไดอ้นุมตัไิว ้โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้สามารถใชดุ้ลยพนิิจและออกเสยีงในการประชุมของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ในเรือ่งการบรหิารจดัการทัว่ไปได ้ 

แต่ในกรณเีป็นเรือ่งส าคญัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เสยีก่อน เช่น รายการ
เกีย่วโยง รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ การกระท าทีท่ าใหล้ดสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วม หรอืการเลกิกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
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9.5 การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตระหนักและเลง็เห็นความส าคญัต่อการด าเนินตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี (Good Corporate 
Governance) รวมทัง้การถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งใน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่าบรษิทัฯ ในระยะยาว คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
จงึเห็นควรให้มกีารก าหนดมาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯ มกีารด าเนินงานทีโ่ปร่งใสตาม
หลกับรรษัทภบิาลที่ด ีโดยได้รบัการทบทวนและอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
กุมภาพนัธ ์2561 ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะต้องรกัษาความลบั/ขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย และต้องไม่น าขอ้มลูดงักล่าวไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้มและไมว่่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

2. บรษิทัฯ จะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพือ่ใหร้บัทราบถงึหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน 
คู่สมรส และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะในบรษิทัฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (“พรบ. หลกัทรพัย์ฯ”) และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ.12/2552 
เรือ่ง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีและบทก าหนดโทษตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

3. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัย์ฯ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผู้บรหิารและ
ผูส้อบบญัช ีและจดัส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่ บรษิัทฯ ในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ปฏบิตัิงานของบรษิัทฯ ทีไ่ด้รบัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผย
ขอ้มลูต่อบุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่มม่หีน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง และควรละเวน้การซื้อขายหุน้ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลา 1 เดอืน 
ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัอื่นๆ สู่สาธารณชน 

5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งไมท่ าการซื้อขายโอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ 
โดยใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอื เขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ขอ้ก าหนดนี้ใหร้วมถงึ คู่สมรสและบุตรทีย่งั
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ บงัคบั 
ดงักล่าวจะถอืว่าไดก้ระท าผดิ อย่างรา้ยแรง 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชปีระจ าปี และการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล ใหแ้ก่

บรษิัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั ซึ่งเป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 จ านวนเงนิรวม 1,720,000 บาท ซึง่ไมร่วมค่าตรวจสอบตามบตัรส่งเสรมิการลงทุนอกี 50,000 บาทต่อบตัร จ านวน 1 บตัร 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2560  มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั 
เอส พ ีออดทิ จ ากดั ปรากฏราชือ่ผูส้อบบญัชดีงันี้ 

1. นางสาวซูซาน เอีย่มวณชิชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4306 หรอื 
2. นายสุชาต ิพานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4475 หรอื 
3. นางสาวชืน่ตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7570 หรอื 
4. นางสาววนัด ีเอีย่มวณชิชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8210 หรอื 
5. นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8622  
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โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  ประจ างวดสิ้นสุด ณ 31 
ธนัวาคม 2560 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั และบรษิทัย่อย รวมถงึการตรวจสอบงบการเงนิส าหรบักจิการที่
ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ของบรษิทั 

9.6.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จา้งบรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั ตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ตามวธิทีีต่กลงร่วมกนั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมคี่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 78,386 บาทส าหรบั IT Audit และ ค่าเดนิทาง
ในการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

 
9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 

คณะกรรมการก ากบัใหบ้รษิทัปฏบิตัติามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ แนะน าไวใ้นแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิ เรือ่ง การใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย
ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยปี 2560 ที่ผ่านมา บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเชิญผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยไดเ้สนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม ร่วมถงึการเสนอรายชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของ
บรษิทัดว้ย โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ระหว่างวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 2559-15 มกราคม 2561 และไดน้ าเผยแพร่ผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้มลู SET Portal ดว้ย 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) X 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มแีนวคดิในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มตาม
หลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถสร้าง
ความมัน่คงและยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ รวมถึงความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีารด าเนินงานโดย
มุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันี้ 

1) การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

• บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตัต่ิอลกูคา้ในทุกกลุ่มโดยมกีารแจง้เงือ่นไขอย่างชดัเจน เป็นธรรม และอยู่
ภายใตก้ฎหมาย โดยใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลกูคา้ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

• บรษิัทฯ ปฏบิตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการค้า และ /หรอื ขอ้ตกลง
ทางการคา้อย่างเคร่งครดั  

• บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอบรษิทัคู่แขง่อย่างเป็นธรรม ไม่ละเมดิจรยิธรรมทางธุรกจิ ซึ่งรวมถงึการไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการ
โจมต ีใหร้า้ย หรอืท าลายชือ่เสยีงของบรษิทัคู่แขง่   

2) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

• บรษิทัฯ มนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพือ่ใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวาม
เสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบและเหมาะสม  

• นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ครอบคุลมถงึการหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ด าเนินการ
หรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ เพือ่สามารถด าเนินการตรวจสอบไดค้รอบคลุมในประเดน็ความเสีย่งส าคญัได้
อย่างเป็นกลางและเป็นอสิระ  

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

• บรษิัทฯ ให้ความส าคญัและเคารพสทิธมินุษยชน โดยมกีารส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธเิสรีภาพ ตลอดจนปฏบิตัต่ิอกนั
อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั โดยไมม่นีโยบายเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลต่างเชือ้ชาต ิสตร ีเดก็ และผูพ้กิาร 

• บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งผูพ้กิารทางร่างกาย เพือ่ปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ และปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นการสรา้ง
งานและสามารถรายไดใ้หก้บักลุ่มผูพ้กิารดงักล่าว 

4) การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

• ทรัพยากรบุคคลถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย นอกจากบริษัทฯ 
ด าเนินการขัน้พืน้ฐานในการท างาน เช่น สภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ ีมรีะบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามเป็น
ธรรม และส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามกา้วหน้าตามความเหมาะสมในทุกสายงานแลว้  บรษิทัฯ ใส่ใจต่อคุณภาพ
ชวีติของพนกังาน  โดยจดัใหม้กีารประเมนิ “สุขภาวะ” ของผูป้ฏบิตังิาน และตัง้แต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั บรษิทัฯ 
ไดเ้ริม่ด าเนินการตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข หรอืองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเขา้ร่วมโครงการกบั
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  
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5) ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 

• ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหนึ่งในเป้าหมายกลยุทธห์ลกัของบรษิทัฯ ในการกา้วไปสู่การเป็น “ผู้น าตวัจริง ความเยน็
ยคุใหม่” ตามสโลแกนของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ นอกจากการมมีลูค่ายอดขายสูงทีสุ่ดในประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นใน
เรือ่งของความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ดว้ยเช่นกนั  

• บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลดา้นการจดัการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อการปฏบิตังิานอย่างมรีะบบ 
โดยมวีตัถุประสงคใ์นเรือ่งความสม ่าเสมอของคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีาร
ประกนัคุณภาพสนิค้าและบรกิารของบรษิัทฯ เพื่อให้ลูกค้ามัน่ใจได้ว่าจะได้รบัผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีุณภาพ จาก
บรษิทัฯ ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

• กรณีที่ลูกค้ามีค าถามเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางโทรศพัท์
หมายเลข 02-953-8800 และ 02-015-5920 และหากกรณีลูกค้าต้องการร้องเรยีน บรษิัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้
รอ้งเรยีน เรือ่งผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของพนกังานไดโ้ดยตรงทีห่น่วยงานลกูคา้สมัพนัธข์องบรษิทัฯ นอกจากนี้บรษิทัฯ 
ยงัไดจ้ดัเตรยีมช่องทางรอ้งเรยีนผ่านหน่วยงานกลาง โดยลูกคา้สามารถรอ้งเรยีนไปโดยตรงยงัส านักเลขานุการบรษิทัที่ 
comsec@masterkool.com อกีดว้ย 

• บรษิทัฯ มนีโยบายก าหนดราคาขายและส่วนลดส าหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีารควบคุม
ราคาขายกบัตวัแทนจ าหน่ายในทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

6) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

• บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพื่อไมก่่อใหเ้กดิปัญหามลภาวะต่างๆ ซึ่งอาจมผีลกระทบ
ต่อคุณภาพชวีติของมนุษย์และระบบนิเวศน์ บรษิัทฯ จงึไม่กระท าการใดๆ ทีส่่งผลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สภาพแวดลอ้ม  

7) การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

• บรษิัทฯ ส่งเสรมิการใช้กระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสร้างเศรษฐกจิและความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมกีารสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน ควบคู่ไปกบัการปลกูฝังจติส านึกพนักงานในเรื่อง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชนและสงัคมอย่างสม ่าเสมอตามโอกาส 

8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

• บรษิัทฯ ทุ่มเททรพัยากรในกระบวนการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคดิค้นผลติภณัฑ์และบริการที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม และช่วยในการประหยดัพลงังาน ผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ พสิูจน์ถงึความทุ่มเทในการวจิยัและ
พฒันาทีส่ามารถสรา้งความเยน็โดยปราศจากสารเคม ีและประหยดัพลงังานเมือ่เทยีบกบัเครือ่งปรบัอากาศ เป็นทางเลอืก
ใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภคไดจ้รงิ จนไดร้บัรางวลั “ผูพ้ชิติยอดเขานวตักรรม” จากส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(สวทช.) นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัรบัใหค้ าปรกึษาดา้นการประหยดัพลงังานอย่างครบวงจรอกีดว้ย 

 
10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโนบายและแนวปฏบิตัทิี่กล่าวถงึนัน้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ซึ่งไดป้ฏบิตัมิา
อย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การปฏบิตัิกบัคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การผลติสนิค้าและให้บรกิารที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการจดัการ ISO 
9001:2015 การก าหนดราคาขายส าหรบัลกูคา้อย่างชดัเจน การประเมนิผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม ไปจนถงึการมสี่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนผ่านการจา้งงานคนในชุมชน นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องแลว้ บรษิทัฯ ยงัมกีาร
รายงานเกีย่วกบักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างสม ่าเสมอ ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัฯ http://www.masterkool.com 

 

10.3 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ ไมม่กีารด าเนินงานใดทีส่่งผลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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10.4 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ผา่น CSR in Process และ CSR after Process 

10.4.1 ความรบัผิดชอบต่อเพื่อสงัคมผสานผา่นกระบวนการทางธรุกิจ (CSR in Process)  

ในปี 2560 การด าเนินงาน CSR ในลกัษณะเป็น CSR in Process นัน้เริม่มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้หลงัจากทีไ่ดเ้ขา้
ร่วมโครงการองค์กรสุขภาวะของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  ดว้ยความคดิตัง้ต้นว่า การช่วยเหลอื
แบ่งปันต่อสงัคมภายนอก ตลอดจนการด าเนินธุรกจิใหเ้ติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืได้นัน้ ต้องเกดิจากบุคลากรทีม่คีวามพร้อม
เนื่องจากบุคลากรทุกคนอยู่ในกระบวนการท างานหลกัของธุรกจิ  

นอกจากสวสัดิการพนักงานที่บริษัทฯ มใีห้กบัพนักงานตามปกติ อาทิเช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประกนั
อุบตัเิหตุ การตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดกิารเงนิกู ้และการใหส้ทิธวินัหยุดวนัเกดิเป็นวนัหยุดเพิม่เตมิ ตลอดจนการอบรมพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานในดา้นต่างๆแลว้ บรษิทัฯ ยงัค านึงถงึการใหค้วามส าคญักบัพนกังานในฐานะผูม้สี่วนไดเ้สียโดยตรงกบัธุรกจิ 
โดยเริม่จากการปลกูฝังแนวคดิในความรบัผดิชอบของส่วนรวมภายในองคก์ร ค านึงถงึการท างานอย่างมคีวามสุขเพื่อส่งมอบงานที่
มคีุณภาพต่อลกูคา้ภายในองคก์ร เพือ่ผลลพัธส์ าคญัทีมุ่ง่หวงัคอืความพงึพอใจของลกูคา้ภายนอก และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นต่อไป  

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ต่ละหน่วยงานจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความสุขทัง้ภายในงานและภายนอกงาน ตามความ
เหมาะสมของสภาพแวดลอ้มและเวลาของแต่ละหน่วยงานซึง่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ดา้นพืน้ที ่เวลา และความเหมาะสมของกจิกรรม 
เช่น กจิกรรมก่อนเริม่งาน (ตวัอย่างเช่น การออกก าลงักายยามเช้า การสวดมนต์เจรญิสติ หรอื การประชุม Morning Talk) 
กจิกรรมลดละเลกิบุหรี ่เป็นตน้ 

10.4.2 ความรบัผิดชอบต่อเพื่อสงัคมท่ีนอกเหนือจากการด าเนินธรุกิจ (CSR after Process)  

บรษิทัฯ จดัท ากจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ ยงัด าเนินงาน
ต่อใน “โครงการ CSR-MASTERKOOL ร้อยความเย็น สู่สงัคม” ซึ่งมจีุดประสงค์เพื่อมอบผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็น
สาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ทีป่ระสบปัญหาอากาศรอ้น และมปัีญหาเรื่องค่าไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ โดยไดม้กีาร
มอบผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในโครงการดงักล่าวใหก้บัหน่วยงานต่างๆ  

ในปี 2560 ทีผ่่านมา ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นจติอาสาร่วมกบัคนไทยอกีหลายลา้นคนในการท า
กจิกรรมเพื่อสาธรณประโยชน์ โดยร่วมท าความสะอาดเสน้ทางสาธรณะ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร เนื่องในวนัครบรอบ 1 ปีวนัสวรรคต  
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10.5 การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทฯ มนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติ
คอร์รปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อให้การตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิที่อาจมคีวามเสี่ยงดา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบและเหมาะสม  

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ครอบคุลมถงึการหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ด าเนินการหรอืยอมรบั
การคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถงึธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และให้มี
การสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดใน
การด าเนินการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดแนวทางเกีย่วกบัการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยใหผู้ต้รวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
เป็นผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อสามารถด าเนินการตรวจสอบไดค้รอบคลุมในประเดน็ความเสีย่งส าคญัไดอ้ย่างเป็นกลางและเป็น
อสิระ โดยบรษิัทฯ ได้แต่งตัง้นางสาววรรณา เมลอืนนท์ จากบรษิัท แอค -พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดัเป็นหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มกีารประเมนิความเสี่ยงธุรกิจเป็นรายไตรมาส และมอบหมายให้คณะจดัการความเสี่ยง หรอื  Risk 
Management Task Force ซึง่มปีระธานกรรมการบรหิารเป็นประธานคณะ และเลขานุการบรษิทัซึ่งเป็นบุคคลจากหน่วยงานกลาง
ด าเนินการตดิตามผลในการปฏบิตักิารของหน่วยงานต่างๆ เพือ่ก าจดัหรอืลดความเสีย่ง 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง XI 
 
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในทีด่เีพื่อเป็นการสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมทุกด้าน 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ คณะกรรมการ
บรษิทัจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัย์สนิ
ของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยอยู่เสมอ โดยมกีารก าหนดล าดบัข ัน้ของอ านาจการอนุมตัิ และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและ
พนักงานทีม่กีารตรวจสอบและถ่วงดุล มกีารก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงานตรวจสอบภายในที่
เป็นอิสระ ซึ่งบรษิทัฯ ได้จ้างบรษิัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั (“บจ. แอค-พลสั”) ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตัิงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ เพือ่ป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการน าไปใชโ้ดยมชิอบ รวมทัง้ป้องกนั
การทุจรติที่อาจเกดิขึ้นกบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยมรีะบบงานทีช่ดัเจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 คณะกรรมการไดพ้จิารณาความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามแบบประเมนิของส านกังาน ก.ล.ต. ประกอบกบัการซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากฝ่าย
บรหิาร และเจา้หน้าที่ผูเ้กีย่วขอ้ง ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

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

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายในทีม่คีวามเหมาะสมและรดักุมเพยีงพอตาม
สภาพแวดลอ้มการควบคุมที่เป็นอยู่  นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้จดัให้มบีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน ในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยให้
สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืไม่มอี านาจ รวมถงึ
การท าธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแลว้  ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็
แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทั 

 
11.2 ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในทีด่เีพื่อเป็นการสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมทุกด้าน 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ คณะกรรมการ
บรษิทัจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัย์สนิ
ของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยอยู่เสมอ โดยมกีารก าหนดล าดบัข ัน้ของอ านาจการอนุมตัิ  และความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและ
พนักงานทีม่กีารตรวจสอบและถ่วงดุล มกีารก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงานตรวจสอบภายในที่
เป็นอิสระ ซึ่งบรษิทัฯ ได้จ้างบรษิัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั (“บจ. แอค-พลสั”) ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตัิงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบ 

11.2.1 ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน ของบริษทั  
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ในปี 2560 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบควบคุมภายในและการปฏบิตัติามระบบครอบคลุม
ทุกระบบของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบดว้ย 1) ระบบการขาย การตลาด และบรกิารหลงัการขาย 2) ระบบการรบัเงนิ 3) 
ระบบการจ่ายเงนิ 4)  ระบบผลติ 5) ระบบการบรหิารสนิคา้ และต้นทุน  6) ระบบสนิทรพัย์ถาวร   7) ระบบเงนิเดอืนและ
บรหิารงานบุคคล และไดม้กีารประเมนิความเสีย่งไปในเวลาเดยีวกนั 

จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมขี้อสังเกตตามกระบวนการ
ปฏบิตังิาน ดงันี้ 

1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลงัการขาย 

เพื่อใหก้ารพจิารณาสนิเชื่อหรอืเครดติของลูกคา้ของบรษิทัย่อยมคีวามชดัเจนและรดักุม บรษิทัฯจงึน า เกณฑ์และ
เงื่อนไขการพจิารณาของบรษิัทฯ ไปปรบัใชก้บับรษิัทย่อย โดยก าหนดขึ้นเป็นคู่มอืการปฏบิตังิานของบรษิัทย่อย เพื่อใชใ้นการ
พจิารณาสนิเชือ่หรอืเครดติของลกูคา้ของบรษิทัย่อย 

2) ระบบการรบัเงิน  

-ไมม่-ี  

3) ระบบการจ่ายเงิน  

-ไมม่-ี  

4) ระบบผลิต  

-ไมม่-ี 

5) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน   

สนิคา้คงคลงัมปีรมิาณสูง บรษิทัฯ จงึด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการในการตดิตามและบรหิารจดัการสนิคา้ที่จดั
จ าหน่ายหรอืจดัโปรโมชัน่ผ่านช่องทางโมเดริน์เทรด เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีร่วดเรว็ ถูกตอ้ง และเพยีงพอต่อการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่ง
การสตอ็กสนิคา้ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม นอกจากนัน้มกีารก าหนดเป้าหมายและจดัท าแผนในการระบายสนิคา้คงคลงัที่มอียู่ดว้ย 

6) ระบบสินทรพัยถ์าวร    

-ไมม่-ี 

7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบคุคล 

บรษิทัฯ มรีปูแบบการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยทีแ่ตกต่างจากธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ บรษิทัฯจงึก าหนดแผนการ
พฒันาบุคลากรของบรษิทัย่อยแยกออกจากแผนพฒันาบุคลากรบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะของ
บุคลากร ทัง้นี้แผนการอบรมในเรือ่งพืน้ฐานหรอืเรือ่งทัว่ไป เช่น ความรูใ้นธุรกจิของบรษิทั ทกัษะการเป็นหวัหน้างาน ฯลฯ จะเป็น
การด าเนินการร่วมกนัเพือ่ความคุม้ค่าของการใชท้รพัยากรดา้นต่างๆในการจดัอบรมแต่ละครัง้ 

11.2.2 ข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผูส้อบบญัชี  

การตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2560 ผูต้รวจสอบบญัชไีดพ้จิารณาสอบทานเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในที่
ส าคญัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแลว้ และรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมือ่วนัที ่27 
กุมภาพนัธ ์2561 ปรากฏตามรายงานของผูส้อบบญัชใีนงบการเงนิประจ าปี ตามเอกสารแนบ 2 

  
11.3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์(กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั) เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
11.4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอยีดปรากฏในหน้าที ่3 
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รายการระหวา่งกนั XII 
 
12.1 ลกัษณะของรายการระหว่างกนั และความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในปี 2559 และ ปี 2560 

บุคคล / นิตบิคุคล
ทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการระหว่าง
กนั 

มลูคา่รายการ (พนับาท) ความจ าเป็น / รายละเอยีด และความ
สมเหตสุมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2560 

1. บรษิทั ไซท ์    
เพรพพาเรชัน่ 
แมเนจเมนท ์
จ ากดั (“บจก. 
ไซท ์เพรพฯ”) 

 

นายกฤษณ ไทย
ด ารงค ์เป็น
กรรมการและผูถ้อื
หุน้ใหญ่ใน บจก. 
ไซท ์เพรพฯ และ
เป็นกรรมการของ 
บรษิทัฯ  

เมื่อเดอืนตลุาคม 2557 
บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายสนิคา้ 
และบรกิารตดิตัง้ระบบพดัลม
ไอเยน็ ใหก้บั บจก.ไซท ์เพ
รพฯ โดยมมีลูค่าการขายและ
บรกิาร และมยีอดลูกหนี้คา้ง
ช าระ ณ วนัสิน้งวด ตาม
รายละเอยีดดงันี้ 
- รายไดจ้ากการขาย 
- ลูกหนี้การคา้ (ตน้งวด) 
- ลูกหนี้การคา้ (สิน้งวด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

32.60 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.25 
- 

15.25 
 

บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร
ตดิตัง้ระบบพดัลมไอเยน็ใหก้บั บจก. 
ไซท ์  เพรพฯ โดยมรีาคาและเงื่อนไข
การคา้ไมแ่ตกต่างจากลูกคา้รายอื่น 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นรายการขายสนิคา้และ
บรกิารตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดย
มรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ทยีบเทา่กบั
บุคคลภายนอกอื่น 

2. บรษิทั แอคด ี
จ ากดั  

   (“บจก. แอคด”ี) 

นายธนพฒัน์ ไทย
ด ารงค ์และนาย
ธรรมธชั ไทยด ารงค ์
เป็นกรรมการและผู้
ถอืหุน้ใหญ่ใน บจก. 
แอคด ีโดยนาย
ธนพฒัน์ ไทยด ารงค ์
และนายธรรมธชั 
ไทยด ารงค ์เป็นญาติ
สนิทของนาย 
กฤษณ ไทยด ารงค ์
ซึง่เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่าย
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ใหก้บั 
บจก. แอคด ีซึง่เป็นตวัแทน
จ าหน่ายของบรษิทัฯ โดยมี
มลูคา่การซือ้ขายระหว่างงวด 
และมยีอดลกูหนี้คา้งช าระ ณ 
วนัสิน้งวด ตามรายละเอยีด
ดงันี้ 
- รายไดจ้ากการขายและ
บรกิาร 

- ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการ
ขาย 

- ลูกหนี้การคา้ (ตน้งวด) 
- ลูกหนี้การคา้ (สิน้งวด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,821.27 
- 
 

3,972.56 
884.31 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,620.89 
- 
 

884.31 
2,783.30 

 

บริษั ทฯ  ได้ จ า ห น่ า ยสิ นค้ า แ ล ะ
ให้บริการกับ บจก. แอคดี ซึ่งเป็น
ลูกค้าในกลุ่ม Dealer โดยมรีาคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีบ่รษิทัฯ จ าหน่ายใหก้บั Dealer อื่นที่
อยู่ในระดบัเดยีวกนั 
 
ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นรายการขายสนิคา้และ
ใหบ้รกิารตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
โดยมรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นไปตาม
ราคาตลาดและเทยีบเทา่กบัตวัแทน
จ าหน่ายรายอื่นทีอ่ยูร่ะดบัเดยีวกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2560 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิจ านวน 4 แห่ง เป็นวงเงนิกูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 493.20  ลา้นบาท โดย
วงเงนิกูน้ี้บางส่วนมกีารค ้าประกนัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

บคุคล / นิติบคุคล
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  
ความจ าเป็น / รายละเอียด และ
ความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2560 

1. นายนพชยั   
วรีะมาน 

กรรมการบรษิทั 
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่  

การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 
 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
-   วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

เมื่อเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯได้
ท าสัญญาปรบัวงเงิน LC/TR ของ
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
จากเดมิ 32.40 ล้านเป็น 70 ล้านบาท 
ท าใหปั้จจุบนับรษิัทฯ มวีงเงนิสนิเชื่อ
รวมทัง้สิน้ 493.20 บาท 
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บคุคล / นิติบคุคล
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  
ความจ าเป็น / รายละเอียด และ
ความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2560 

2. นายฟัง เมง็ 
ฮอย 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรหิาร  
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่   

-   ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ความคบืหน้าตามทีไ่ดร้ายงาน 

3. นางสาววารนิทร ์
วรีะมาน 

ญาตสินิทของนาย
นพชยั วรีะมาน ซึง่
เป็นกรรมการบรษิทั  
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่  

4. นางสาววณีา    
วรีะมาน 

5. นายนพชยั    
วรีะมาน 

กรรมการบรษิทั 
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ 

การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 
 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 
 
 

32.4 
13.6 

 
 
 
- 
- 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ความคบืหน้าตามทีไ่ดร้ายงาน 

6. นายฟัง เมง็ 
ฮอย 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรหิาร  
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่   

-   

7. นายนนัฑวฒัน์ 
ค าเอม 

กรรมการบรษิทั 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการ
สายงานบญัชแีละ
การเงนิ 

การค ้าประกนัวงเงนิกูข้อง
บรษิทัฯ แบ่งเป็น 
 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

 
 
 

32.4 
3.6 

 

 
 
 
- 
- 
 

8. นางสาวสุนนัทา 
ว่านวฒัน์ 

กรรมการบรษิทั 
ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน
ธรุกจิและบรกิาร
ลูกคา้ 

การค ้าประกนัวงเงนิกูข้อง
บรษิทัฯ แบ่งเป็น 
 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 
 
 

32.4 
3.6 

 
 
 
- 
- 

9. นางสาว
พรพรรณ นิล
ประสทิธิ ์

กรรมการบรษิทั 
ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน 
โลจสิตกิส ์

การค ้าประกนัวงเงนิกูข้อง
บรษิทัฯ แบ่งเป็น 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 
 

32.4 
3.6 

 
 
- 
- 

10. นายนพชยั    
วรีะมาน 

กรรมการบรษิทั 
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ 

การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 
-   วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 
 

250.00 
27.50 
5.00 

 
 
- 
- 
- 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ความคบืหน้าตามทีไ่ดร้ายงาน 
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12.2 มาตราการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้น
ราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะใหบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคา
ทรพัย์สนิ ส านักงานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มคีวามขดัแย้งเป็นผู้ให้
ความเหน็เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการไมใ่หผู้บ้รหิาร และ/หรอืผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการอนุมตัิ
รายการทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบรษิัทมหีน้าทีดู่แลให้บรษิทัฯ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้การปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

 
12.3 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ จะมกีารท ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยกบับรษิทั แอคด ีจ ากดั ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่าย
ในประเทศรายใหญ่ของบรษิทัฯ และมญีาตขิองกรรมการบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั แอคด ีจ ากดั โดยทีก่ารเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนัจะเป็นไปตามลกัษณะการท าธุรกจิการค้าปกติทัว่ไป และมกีารก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัอย่าง
ชดัเจน โดยเป็นราคาและเงือ่นไขการคา้ตามปกตขิองธุรกจิ เช่นเดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัอื่น ๆ โดยการ
เขา้ท ารายการระหว่างกนัที่จะเกดิขึ้นในอนาคตนัน้ เป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิและประโยชน์ของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผลของรายการที่
เกดิขึน้ทุกไตรมาส   

ส าหรบัการท ารายการระหว่างกนัที่ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าปกติทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิัทฯ จะด าเนินการให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็ถงึความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการทีเ่กดิขึน้ 
โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด และมกีารเปรยีบเทยีบราคาที่เกดิ
ขึน้กบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ บรษิทั
ฯ จะน าบุคคลทีม่คีวามรู ้ความช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ ผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิ ส านักงานกฎหมาย 
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ เป็นตน้ ซึง่มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯ และเป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาร่วมพจิารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึ้นในอนาคต  บรษิัทฯ มกีาร
ก าหนดมาตรการไมใ่หผู้บ้รหิาร กรรมการ หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการอนุมตัริายการทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะเขา้มาควบคุมใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน  รวมทัง้การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรม
ก ากบัตลาดทุน และ/หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจนการปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีและ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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XIII ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 
13.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

สินทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,866,863.62        47,440,839.74      53,884,430.94      7,873,775.74          46,754,433.00      53,716,082.36      
เงินลงทุนระยะสั้น 6 122,760.35             55,571,264.84      50,243,245.51      122,760.35              55,571,264.84      50,243,245.51      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1, 7 2,783,295.44          884,313.70            3,972,555.64        21,848,399.76        3,691,683.47        4,565,888.03        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 8 123,156,207.60     144,279,147.58    93,457,154.27      84,303,651.14        138,945,241.23    91,431,273.89      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
      ภายในหน่ึงปี 9 16,980,684.76        8,257,377.79        530,110.36            498,809.21              440,030.25            530,110.36            
สินคา้คงเหลือ 10 230,135,975.99     183,624,020.38    230,920,151.70    229,670,600.39      184,761,984.62    231,753,872.59    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                            -                          -                          7,000,000.00          25,279,887.50      8,779,887.50        
รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 384,045,787.76     440,056,964.03    433,007,648.42    351,317,996.59      455,444,524.91    441,020,360.24    

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 71,702,955.77        50,029,913.34      48,242,991.67      70,702,955.77        49,029,913.34      47,230,121.67      
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 9 2,831,831.35          8,950,907.25        963,156.45            111,879.92              523,126.23            963,156.45            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                          -                          30,255,410.25        1,261,210.25        1,261,210.25        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 58,318,787.37        49,692,448.75      54,281,042.91      48,700,282.35        45,602,393.63      48,669,511.23      
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 6,674,899.46          6,043,943.07        3,200,958.08        4,915,542.90          4,827,586.41        3,191,564.70        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 7,558,301.38          7,695,624.75        5,437,201.75        6,181,673.18          7,148,086.60        5,437,201.75        
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 3,902,480.25          -                          -                          3,902,480.25          -                          -                          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 6,982,919.23          5,582,178.30        1,899,594.00        6,141,215.10          4,548,571.83        1,899,594.00        
รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 157,972,174.81     127,995,015.46    114,024,944.86    170,911,439.72      112,940,888.29    108,652,360.05    
     รวมสินทรัพย์ 542,017,962.57     568,051,979.49    547,032,593.28    522,229,436.31      568,385,413.20    549,672,720.29    

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 171,028,833.25     2,185,243.02        84,894,899.17      171,028,833.25      2,185,243.02        84,894,899.17      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                            -                          -                          238,408.28              18,320.00              18,320.00              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 17 73,883,997.65        154,735,281.95    127,680,222.41    56,327,297.18        147,781,367.61    126,294,185.98    
ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 18 5,467,711.61          4,412,578.92        3,034,669.56        3,565,711.61          4,412,578.92        3,034,669.56        
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 24,692.40                102,201.83            426,194.42            24,692.40                102,201.83            426,194.42            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,674,539.30          1,867,633.03        985,406.23            2,674,539.30          1,867,633.03        985,406.23            

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 616,685.03             29,590.77              33,380.61              439,261.85              26,335.77              33,380.61              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย -                            10,478,976.48      -                          -                            10,478,976.48      -                          
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 253,696,459.24     173,811,506.00    217,054,772.40    234,298,743.87      166,872,656.66    215,687,055.97    

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 -                            25,030.26              239,973.31            -                            25,030.26              239,973.31            
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 20 2,714,982.08          3,066,349.33        1,898,850.27        2,714,982.08          3,066,349.33        1,898,850.27        
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 21 6,581,978.14          1,889,945.28        1,575,033.52        5,734,125.99          1,873,260.72        1,570,972.04        
 รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 9,296,960.22          4,981,324.87        3,713,857.10        8,449,108.07          4,964,640.31        3,709,795.62        
     รวมหน้ีสิน 262,993,419.46     178,792,830.87    220,768,629.50    242,747,851.94      171,837,296.97    219,396,851.59    

ทุนเรือนหุน้ 22
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท 120,000,000.00     120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
ทุนท่ีออกและช าระเตม็มลูค่าแลว้
   หุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท 120,000,000.00     120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 183,030,332.93     183,030,332.93    183,030,332.93    183,030,332.93      183,030,332.93    183,030,332.93    
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3,063,936.73          3,063,936.73        3,063,936.73        3,063,936.73          3,063,936.73        3,063,936.73        
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,256,778.85          3,743,166.50        3,743,166.50        8,256,778.85          3,743,166.50        3,743,166.50        
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (35,326,505.40)      79,421,712.46      16,426,527.62      (34,869,464.14)       86,710,680.07      20,438,432.54      
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 279,024,543.11     389,259,148.62    326,263,963.78    279,481,584.37      396,548,116.23    330,275,868.70    
          รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 542,017,962.57     568,051,979.49    547,032,593.28    522,229,436.31      568,385,413.20    549,672,720.29    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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13.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่

รายได้

รายได้จากการขาย 458,120,390.78 853,175,039.13     436,187,027.27     831,568,831.69        

รายได้จากการใหบ้รกิาร 80,341,344.30 28,258,564.93      59,549,750.88       26,479,717.44         

รายได้อืน่ 14,890,385.86 7,558,036.53        12,292,887.45       8,001,368.37           

รวมรายได้ 553,352,120.94 888,991,640.59     508,029,665.60     866,049,917.50        

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย 350,544,951.03 562,670,397.00     346,334,483.43     544,595,395.58        

ต้นทนุในการใหบ้รกิาร 50,829,936.63 7,838,136.35        31,138,330.80       6,530,655.49           

ค่าใช้จ่ายในการขาย 153,492,375.61 139,311,431.94     146,506,907.81     139,229,727.73        

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 76,480,589.53 70,485,672.19      69,159,471.06       63,237,221.22         

ต้นทนุทางการเงนิ 5,646,250.22 1,687,574.27        5,646,250.35        1,633,887.52           

รวมค่าใช้จ่าย 636,994,103.02 781,993,211.75     598,785,443.45     755,226,887.54        

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (83,641,982.08) 106,998,428.84 (90,755,777.85) 110,823,029.96

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 24 (594,118.62) (20,003,244.00) (966,413.42) (20,550,782.43)

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี (84,236,100.70) 86,995,184.84 (91,722,191.27) 90,272,247.53

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่

รายการทีไ่ม่ต้องจดัประเภทเข้าก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (4,206,504.81) -                     (3,552,340.59) -                       

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส าหรบัปี (4,206,504.81) -                     (3,552,340.59) -                       

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็ส าหรบัปี (88,442,605.51) 86,995,184.84 (95,274,531.86) 90,272,247.53

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (0.18) 0.18 (0.20) 0.19

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั  (หน่วย : หุน้) 25 480,000,000         480,000,000         480,000,000         480,000,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13.3 งบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถ้ือหุ้นรวม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน

ท่ีออกและ มูลค่าหุ้น จากการจ่าย ส ารอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ช าระแล้ว สามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 120,000,000.00 183,030,332.93 3,063,936.73          3,743,166.50  16,426,527.62  326,263,963.78 

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี

เงนิปันผลจ่าย -                -                -                      -              (24,000,000.00) (24,000,000.00)  

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                -                -                      -              86,995,184.84  86,995,184.84   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 120,000,000.00 183,030,332.93 3,063,936.73          3,743,166.50  79,421,712.46  389,259,148.62 

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี

ส ารองตามกฎหมาย -                -                -                      4,513,612.35  (4,513,612.35)   -                

เงนิปันผลจ่าย -                -                -                      -              (21,792,000.00) (21,792,000.00)  

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                -                -                      -              (4,206,504.81)   (4,206,504.81)   

ขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                -                -                      -              (84,236,100.70) (84,236,100.70)  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 120,000,000.00 183,030,332.93 3,063,936.73          8,256,778.85  (35,326,505.40) 279,024,543.11 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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13.4 งบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย

หมายเหตุ และเรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 120,000,000.00   183,030,332.93 3,063,936.73          3,743,166.50        20,438,432.54  330,275,868.70 

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี

เงนิปันผลจ่าย -                  -                -                      -                    (24,000,000.00) (24,000,000.00)  

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                  -                -                      -                    90,272,247.53  90,272,247.53   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 120,000,000.00   183,030,332.93 3,063,936.73          3,743,166.50        86,710,680.07  396,548,116.23 

การเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี

ส ารองตามกฎหมาย -                  -                -                      4,513,612.35        (4,513,612.35)   -                

เงนิปันผลจ่าย -                  -                -                      -                    (21,792,000.00) (21,792,000.00)  

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                  -                -                      -                    (3,552,340.59)   (3,552,340.59)   

ขาดทนุเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                  -                -                      -                    (91,722,191.27) (91,722,191.27)  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 120,000,000.00   183,030,332.93 3,063,936.73          8,256,778.85        (34,869,464.14) 279,481,584.37 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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13.5 งบกระแสเงินสด 

 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

    ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (83,641,982.08)   106,998,428.84  (90,755,777.85) 110,823,029.96  

    ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรบั(จ่าย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

          ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,089,007.88    12,484,061.69    16,260,321.41    12,224,951.27    

          หนี้สงสยัจะสญู 2,397,298.28     781,934.34       2,299,515.78     781,934.34       

          ขาดทนุจากการด้อยค่าสนิทรพัย์ 10,581,845.98    3,590,040.81     8,965,941.60     358,232.05       

         ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึ้น (1,908,232.50)    (836,391.29)       (1,960,995.06) (836,391.57)       

         ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 65,474.26         403,119.60       65,474.26         403,119.60       

         ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (93,066.43)        (405,574.83)       (93,066.43) (405,574.83)

         (ก าไร)ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากการปรบัมลูค่าเงนิลงทนุระยะสัน้ 1,142.56          (170,518.74)       1,142.56          (170,518.74)       

         ขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิค้าคงเหลอื 20,110,371.40    4,586,435.87     20,103,558.09    4,586,435.87     

          ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 321,987.00       314,911.76       308,524.68       302,288.68       

          ประมาณการค่าใช้จ่ายหลงัการขาย (โอนกลบั) 1,055,132.69     1,377,909.36     (846,867.31) 1,377,909.36     

          ดอกเบีย้รบั (3,145,429.58)    (792,668.82)       (1,356,154.06) (792,666.81)

          ดอกเบีย้จ่าย 5,646,250.22     1,687,574.27     5,646,250.35     1,633,887.52     

     ก าไร(ขาดทนุ)จากกจิกรรมด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง

          ในสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนนิงาน (31,520,200.32)   130,019,262.86  (41,362,131.98)   130,286,636.70  

         (เพิม่ขึ้น)ลดลงในลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่-กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (1,898,981.74)    3,088,241.94     (19,883,008.41)   874,204.56       

         (เพิม่ขึ้น)ลดลงในลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่-กจิการอืน่ 18,706,458.08    (57,569,357.87) 52,318,800.58    (51,218,038.74)

         (เพิม่ขึ้น)ลดลงในลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ (2,604,231.07)    (15,620,524.29) 352,467.35       624,604.27       

         (เพิม่ขึ้น)ลดลงในสนิค้าคงเหลอื (67,140,008.14)   42,709,695.45    (65,466,854.99) 42,405,452.10    

         เพิม่ขึ้นในสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ (5,303,221.18)    (27,200.00) (4,751,127.76) (27,200.00)

         เพิม่ขึ้นในเจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อืน่-กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั -                 -                 220,088.28       -                 

         เพิม่ขึ้น(ลดลง)ในเจา้หนี้การค้าและเจา้หนี้อืน่-กจิการอืน่ (82,333,342.52)   28,510,822.97    (90,695,307.79) 22,294,545.06    

         เพิม่ขึ้น(ลดลง)ในเจา้หนี้กรมสรรพากร 587,094.26       (3,789.84)          412,926.08       (7,044.84)

         เงนิสดรบั(จ่าย)จากการด าเนนิงาน (171,506,432.63) 131,107,151.22  (168,854,148.64) 145,233,159.11  

         เงนิสดรบัดอกเบีย้ 2,894,873.97     470,428.22       2,835,980.68     480,858.70       

         เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (10,772,230.68)   (9,696,350.81)    (11,222,972.70)   (9,696,350.81)    

                   เงนิสดสทุธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน (179,383,789.34) 121,881,228.63  (177,241,140.66) 136,017,667.00  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

         เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุระยะสัน้ 275,077,361.93  617,502,499.41  275,077,361.93  617,502,499.41  

         เงนิสดจ่ายจากการซื้อเงนิลงทนุระยะสัน้ (219,630,000.00) (622,660,000.00) (219,630,000.00) (622,660,000.00) 

         เงนิสดจ่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย -                 -                 (28,994,200.00)   -                 

         เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (30,179,404.35)   (6,856,270.11) (24,329,421.67) (4,891,364.21)

         เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 193,816.37       1,079,616.49     193,816.37       1,079,616.49     

         เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (1,580,593.00)    (2,653,250.00)    (1,165,593.00) (1,441,750.00)

        (เพิม่ขึ้น)ลดลงในเงนิใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั -                 -                 18,279,887.50    (17,871,718.71)

         เพิม่ขึ้นในเงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั (21,673,042.43)   (1,786,921.67)    (21,673,042.43) (1,799,791.67)

                    เงนิสดสทุธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ 2,208,138.52     (15,374,325.88) (2,241,191.30) (30,082,508.69)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

         (เพิม่ขึ้น)ลดลงในเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 170,240,506.05  (83,817,246.15)   170,240,506.05  (83,817,246.15)   

         เงนิสดจ่ายหนี้สนิภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ (2,143,292.75)    (3,135,318.46)    (2,143,292.75) (3,135,318.46)    

         เงนิสดจ่ายเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (102,539.69)       (538,935.64)       (102,539.69) (538,935.64)       

         เงนิสดจ่ายปันผล (21,792,000.00)   (24,000,000.00)   (21,792,000.00) (24,000,000.00)

         เงนิสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (5,600,998.91)    (1,458,993.70)    (5,600,998.91) (1,405,307.42)

                    เงนิสดสทุธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 140,601,674.70  (112,950,493.95) 140,601,674.70  (112,896,807.67)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง (36,573,976.12)   (6,443,591.20)    (38,880,657.26)   (6,961,649.36)    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัต้นปี 47,440,839.74    53,884,430.94    46,754,433.00    53,716,082.36    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัสิน้ปี 27.1 10,866,863.62    47,440,839.74    7,873,775.74     46,754,433.00    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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13.6 อตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

+/(-) 
ม.ค - ธ.ค 2560 ม.ค - ธ.ค 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
     อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 1.52 2.53 (1.01) 
     อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เทา่) 0.61 1.48 (0.87) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 25.46% 35.27% (9.81) 
     อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (15.53)% 12.14% (27.67) 
     อตัราก าไรสุทธ ิ(%) (15.64)% 9.87% (25.51) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ROE (%) (30.19)% 22.35% (52.54) 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA (%) (15.54)% 15.31% (30.85) 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
     อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่)                0.94                0.46 0.48 
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XIV การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
 

บรษิทั  มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   ขอเรยีนชี้แจงผลการด าเนินงานรวมของบรษิทั และบรษิัทย่อย 
ส าหรบังวด 12 เดอืนของปี 2560  สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ซึ่งไดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่  1/2561  เมือ่
วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์2561 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ตาราง 1 : ภาพรวมผลการด าเนินงานส าหรบังวด 12  เดือนปี  2560  ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 

   
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

( 12 เดอืน ) ( 12 เดอืน ) จ านวนเงนิ รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขาย      458.12       853.18   (395.06)   (46.30)  
รายไดจ้ากกการใหบ้รกิาร        80.34         28.26              52.08  184.29  
รายไดอ้ื่น*        14.89           7.56                7.33  96.96  
รายได้รวม      553.35       889.00   (335.65)   (37.76)  
ตน้ทุนขาย      350.71       562.67   (211.96)   (37.67)  
ตน้ทุนบรกิาร        50.66           7.84              42.82  546.17  
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร      229.97       209.80              20.17  9.61  
ตน้ทุนทางการเงนิ          5.65           1.69                3.96  234.32  
ก าไร (ขาดทุน )สทุธิ  (84.24)         87.00   (175.44)   (201.66)  
ก าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  (0.184)         0.181   (0.365)   (201.66)  
*รายไดอ้ื่น เช่น ดอกเบีย้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นตน้ 

ภาพรวมธรุกิจ 

ผลการด าเนินงานในปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทั มผีลขาดทุนสุทธิ 84.24 ลา้นบาทซึ่งเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ทีม่กี าไรสุทธ ิ
87.0 ล้านบาท ผลการด าเนินงานลดลงซึ่งมปัีจจยัที่ส่งผลกระทบด้วยกนัหลายปัจจยั ตัง้แต่ปัจจยัด้านอุปสงค์ (Demand) ในเรื่องสภาพ
ภูมอิากาศทีไ่ม่รอ้นจดั ตัง้แต่ช่วงมกราคม-กุมภาพนัธ์ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากมวลอากาศเยน็จากประเทศจนีท าให้อากาศเยน็ปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบนจนถงึตอนกลาง ประกอบกบัหลายจงัหวัดในภาคใตไ้ดร้บัอทิธพิลจากมรสุมตะวนัออกเฉยีงเหนือทีพ่ดัปกคลุมอ่าวไทยและพื้นที่
ภาคใตเ้กอืบทัง้หมด ท าใหส้ภาพอากาศโดยรวมในปี 2560 นัน้เขา้สู่ฤดูรอ้นชา้ ไม่รอ้นมาก และเป็นระยะเวลาช่วงสัน้ ประกอบกบัสภาวะ
เศรษฐกจิจุลภาค ซึ่งเป็นผู้บรโิภค และครัวเรอืนยงัคงชะลอตวั ส่งผลให้ความต้องการสนิค้าประเภทท าความเย็นในตลาดหดตัวลงทัง้
อุตสาหกรรม ซึง่จากขอ้มลูดชันี้อุตสาหกรรม ณ เดอืนตุลาคม 2560 ของส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมพบว่า ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม
กลุ่มเครื่องปรบัอากาศ  ลดลงรอ้ยละ 22.44 ทัง้จากสนิคา้คอนเดนซิง่ยูนิต แฟนคอยล์ยูนิต และคอมเพรสเซอร์ เนื่องมาจากสภาพอากาศ
แปรปวนท าใหไ้มส่ามารถท าตลาดไดต้ามเป้า   

ปัจจยัทีเ่ป็นดา้นอุปทาน (Supply) เป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีส่่งผลกระทบเป็นเรือ่งสบืเนื่องจากปี 2559 ทีต่ลาดมคีวามต้องการสนิคา้
พดัลมไอเยน็อย่างมาก ท าใหปี้ 2560 มคีู่แขง่ทัง้รายหลกัและรายย่อยเขา้สู่ตลาดอุตสาหกรรมพดัลมไอเยน็มากขึน้กว่ารอ้ยละ 300-400 และ
เป็นการน าสนิคา้เขา้มาจากประเทศจนีท าตลาดดว้ยกลยุทธร์าคาขายต ่า เมือ่ผนวกกบัสภาพอากาศทีไ่ม่รอ้น และสภาวะเศรษฐกจิจุลภาคที่
ยงัชะลอตวัตามทีก่ล่าวมา ส่งผลกระทบต่อตลาดคา้ปลกี  ทัง้โมเดริน์เทรดและรา้นคา้ของตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศ
นัน้ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั เนื่องจากตวัแทนจ าหน่ายหลกัในต่างประเทศอยู่ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทีม่สีภาพภูมอิากาศ
ทีไ่มแ่ตกต่างจากประเทศไทยนกั   

ปัจจยัดงัทีก่ล่าวมาแลว้ลว้นส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกจิในปี 2560 ท าใหบ้รษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุนสุทธ ิ84.24 ลา้น
บาท ทัง้นี้ผลขาดทุนส่วนหนึ่งมาจากการรายการตัง้ส ารองดอ้ยค่าทางบญัชมีลูค่าประมาณ 35 ลา้นบาท 
 
  

74                2560  
 



  
75 

 

ส าหรบัแผนการด าเนินงานในปี 2561 นัน้ บรษิัทวางแนวทางในการบรหิารจดัการช่องทางโมเดริ์นเทรดโดยเน้นสโตร์ที่มี
คุณภาพ อาศยัขอ้มลูสถติมิลูค่าการขายของสโตร์ในอนัดบัต้นๆทีม่ยีอดขายสูงในการคดัเลอืกสาขาเพื่อการจ าหน่าย ไม่เน้นจ านวนของส
โตร์/สาขา นอกจากนัน้มีแนวทางการขยายช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยุคใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงไป 
ตาราง 2 : ข้อมลูสรปุยอดขายของส่วนงานตามช่องทางส าหรบังวด 12  เดือนปี  2560  ส้ินสดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560 

 

วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษทั 

กลุ่มธรุกิจลกูค้ารายย่อยผา่นช่องทางค้าปลีก (Retail Market) 
กลุ่มธุรกจิลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางค้าปลกีถือเป็นช่องทางการขายหลกัตามแผนธุรกจิของบรษิทั ซึ่งบรษิทั ได้มกีารเพิม่

จ านวนสาขาในช่องทางการขายผ่านหา้งโมเดริน์เทรดตัง้แต่ในช่วงตน้ปี 2560 จาก 238 สาขาเป็น 500 สาขา ตามแผน ท าใหค้่าใชจ้่ายขาย
และบรหิารเพิม่ขึน้เป็น  229.97 ลา้นบาทจาก 209.80 ลา้นบาทในปี 2559 คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.61 ในขณะทีค่วามต้องการของตลาด
ลดลงจากปัจจยัหลกัทัง้ฝัง่ Demand และ Supply ดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหย้อดขายในปี 2560 รวม 237.01 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2559  ซึ่ง
มยีอดขายรวม  419.12  ลา้นบาท ลงลงรอ้ยละ 43.45  

ผลการด าเนินงานของช่องทางไม่เป็นไปตามคาดหมาย บรษิทัจงึไดป้รบัแผนและจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย ณ จุดขาย และ
ออกโปรโมชัน่ลดราคา เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิยอดขายเป็นระยะตัง้แต่ช่วงกลางไตรมาส 2/2560 ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของช่องทางนี้มอีตัราลดลง 

กลุ่มธรุกิจตลาดลกูค้าองคก์ร (Corporate Market) 
กลุ่มธุรกจิตลาดลูกคา้องค์กรเป็นกลุ่มธุรกจิทีม่ลีกัษณะการขายแบบ B2B หรอื Business-to-Business ทัง้การเสนอขายเป็น

สนิคา้หน่วยย่อยกบัองค์กรต่างๆ หรอืเป็นระบบทีต่้องอาศยัการตดิตัง้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรยีน เป็นต้น ส าหรบัในปี 2560 นัน้ 
ช่องทางนี้มยีอดขายเท่ากบั 195.96 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 2559 เท่ากบั 49.38 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นลดลงรอ้ยละ  20.13 เนื่องมาจาก
สภาพอากาศทีไ่มร่อ้น และยงัรอความมัน่ใจในสภาวะเศรษฐกจิท าใหโ้ครงการทีม่กีารชะลอการตดัสนิใจซื้อ  

แต่ทัง้นี้บรษิทั ยงัเหน็โอกาสการเตบิโตและการสรา้งยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัมสีนิคา้และบรกิารเกีย่วกบัการประหยดั
พลงังานและการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม ซึ่งผูป้ระกอบการมคีวามต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเป็นธุรกจิมรีูปแบบการขายทีม่วีงจร
การขาย (Sales Cycle) นาน จงึมลีกูคา้อยู่ระหว่างการด าเนินงานขายตาม Sales Pipeline ทีย่งัคงเป็นโอกาสการขายและรายไดใ้นอนาคต 

กลุ่มธรุกิจส่งออก (Export)       
ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิส่งออกในปี 2560 มยีอดขายรวม 105.55 ลา้นบาท ลดลง 111.01  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

51.26 เมือ่เทยีบกบัผลการด าเนินงานของช่องทางนี้ในปี 2559 ซึ่งมยีอดขายที ่216.56 ลา้นบาท แมว้่า กลุ่มธุรกจิส่งออกมกีารเตบิโตดว้ย
มลูค่าเพิม่ขึน้ทุกปีทีผ่่านมาก่อนหน้านี้ แต่ตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศรายหลกัของบรษิทั ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกจิ
อาเชยีน (AEC) ทีม่สีภาพภมูอิากาศไมแ่ตกต่างจากประเทศไทยนกั ซึง่ตวัแทนจ าหน่ายฯ เหล่านัน้ยงัคงมสีนิคา้คงคลงัในปรมิาณทีเ่พยีงพอ
ต่อการขายในประเทศ ส่วนกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มทีเ่ป็นประเทศในกลุ่มซีกโลกเหนือ ช่วงฤดูร้อนในปี  2560 ทีผ่่านมา ประเทศเหล่านี้มี
อุณหภูมอิากาศสูงขึ้นแต่เป็นเพียงช่วงเวลาที่ค่อนข้างสัน้ ท าให้ความต้องการสนิค้าพดัลมไอเย็นไม่เป็นไปตามประมาณการที่คาดไว ้
ทัง้หมดเหล่านัน้ส่งผลใหม้ลูค่าการส่งออกลดลง  

บรษิทั ยงัด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกตวัแทนจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหค้รอบคลุมพื้นทีไ่ดม้ากขึน้  รวมถงึการสรรหา
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศในซกีโลกใตท้ีม่อีากาศรอ้นในช่วงนอกฤดกูาลของประเทศไทยดว้ย  
  

  
หน่วย : ลา้นบาท 

ส่วนงานตามชอ่งทาง 
ม.ค - ธ.ค. 

2560 
ม.ค - ธ.ค. 

2559 
% ปลีย่นแปลง 

Y-o-Y 
ช่องทางคา้ปลกี   237.01    419.12   (43.45)  
ช่องทางการขายองคก์ร   195.90    245.28   (20.13)  
ช่องทางการขายส่งออก   105.55    216.56   (51.26)  
อื่นๆ     14.89       8.04               85.20  
รวมรายได ้    553.35     889.00   (37.76)  
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ฐานะทางการเงิน 
ตาราง 3 : ข้อมลูสรปุงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2560 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม 

30 ธ.ค 2560 31 ธ.ค 2559 +/(-) % 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10.87 47.44 (36.57) (77.09%) 
เงนิลงทุนชัว่คราว 0.12 55.57 (55.45) (99.78%) 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.78 0.88 1.90 215.91% 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - กจิการอื่น 123.16 144.28 (21.99) 15.24% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 16.98 8.26 8.72 105.57% 
สนิคา้คงเหลอื 230.14 183.62  46.52 25.33% 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 71.70 50.03  21.67 43.21% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 2.83 8.95  (6.12) (68.38%) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 58.32 49.69  8.63 17.37% 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6.68 6.05  0.63 10.41% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 7.56 7.70  (0.14) (1.82%) 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 3.90 -    100.00 100% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 6.98 5.58  1.25 22.40% 
รวมสินทรพัย ์ 541.15 568.05  (26.90) (4.74%) 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 171.03 2.18 168.85 7745.41% 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 73.88 154.74 (81.73) (52.82%) 
ประมาณการรบัประกนัคุณภาพ 5.47 4.41 1.06 24.04% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ 0.02 0.10 (0.08) (0.80%) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 2.67 1.87 0.80 43.00% 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย  -  10.48  (100.00) (100.00%) 
เจา้หนี้กรมสรรพากร 0.62  0.03  0.59 1966.66% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -  0.02  (0.02) (100.00%) 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 2.72 3.07  (0.35) (11.40%) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6.58 1.89  4.69 248.15% 
รวมหน้ีสิน 262.12 178.79  83.33 46.61% 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 120.00 120.00 - - 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 183.03 183.03 - - 
ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 3.06 3.06 - - 
ก าไรสะสม         
- จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 8.26 3.75  4.51 120.85% 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (35.33) 79.42  (114.75) (144.49%) 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 279.02 389.26  (110.24) (28.32%) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 541.14 568.05  (26.91) (4.74%) 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 อตัราส่วนสภาพคล่องลดลง 1.01 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ ลดลง 0.87 เท่า โดย
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ปรบัลดลงนัน้ เกดิจากสนิคา้คงเหลอืมยีอดเพิม่ขึน้โดยเมือ่เทยีบกบัสนิทรพัย์รวม คดิเป็นรอ้ยละ 42.52 ของ
สนิทรพัย์รวม เนื่องจากยอดขายของปี 2560 ไม่เป็นไปตามทีค่าดไว ้ อย่างไรกต็ามสนิคา้คงเหลอืดงักล่าวสามารถน าออกจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไดใ้นอนาคต 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงาน 12 เดอืนของปี 2560 บรษิทั มอีตัราก าไรขัน้ต้น, อตัราก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราก าไรสุทธ ิ
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 8.37, 27.15 และ 25.77 ตามล าดบั อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงานทัง้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถอืหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยม์กีารปรบัลดลง เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2560 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และมผีลขาดทุน
สุทธจิ านวน 88.44 ลา้นบาท 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

บรษิทั มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากปีก่อนในอตัราเพิม่ขึน้ 0.48 เท่าซึง่เกีย่วเนื่องโดยตรงจากการทีบ่รษิทั 
มผีลการด าเนินงานของปี 2560 ทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สนิคา้ทีจ่ าหน่ายส่วนใหญ่ของบรษิทัน าเขา้จากต่างประเทศโดยตรงและจ่ายช าระดว้ยสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นหลกั บรษิทั
ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและบรหิารการใชว้งเงนิซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ( Forward) 
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้บรษิัท ไม่มนีโยบายที่จะ
แสวงหาก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
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สินทรพัย ์
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560  บรษิทั มสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น   541.15 ลา้นบาท ลงลงรอ้ยละ 4.74 เมือ่เทยีบกบัมลูค่าทรพัย์สนิ  

ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2559  ทีม่มีลูค่า  568.05  ลา้นบาท  ซึง่รายละเอยีดหลกัประกอบดว้ย        

• เงนิลงทุนระยะสัน้: ยอดลดลง 55.45 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจากการ
ลงทุนระยะสัน้ดงักล่าวครบก าหนดเวลา   

• สนิคา้คงเหลอื: มลูค่า ณ วนัสิน้งวด 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 230.14 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 42.52 ของสนิทรพัย์รวม 
ซึ่งมลูค่าเพิม่ขึน้ 46.52 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบ ณ วนัสิ้นงวด 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งมมีลูค่าสนิคา้คงเหลอื 183.62 
ลา้นบาท หรอื คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.33  แต่สนิคา้คงคลงันัน้ยงัคงน าออกจ าหน่ายเป็นรายไดเ้ขา้มาไดอ้ย่างต่อเนื่อง
ในอนาคตเนื่องดว้ยผลกระทบจากสนิคา้ตกรุ่นหรอืสนิคา้ลา้สมยัของบรษิทัไมส่่งผลกระทบทีรุ่นแรง  

• เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มภีาระค ้าประกนั : มูลค่า ณ วนัสิ้นงวด 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 71.70 ล้านบาท ซึ่ง
มลูค่าเพิม่ขึน้ 21.67 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบ ณ วนัสิ้นงวด 31 ธนัวาคม 2559 คดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.21 เพื่อเป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนในการสัง่ซื้อสนิคา้เพือ่ขาย 

หน้ีสิน 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560  บรษิทั มหีนี้สนิรวมทัง้สิน้  262.12  ลา้นบาท  เมือ่เทยีบกบัมลูค่าหนี้สนิ  ณ วนัที ่ 31  ธนัวาคม 

2559 ทีม่ยีอดเท่ากบั 178.79 ลา้นบาท บรษิทั มยีอดหนี้สนิเพิม่ขึน้ 83.33 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 46.61 ซึ่งรายละเอียดหลกั
ประกอบดว้ย 

• เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ มยีอดเพิม่ขึน้  168.85  ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัยอดคงคา้ง ณ 
วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2559 ที ่2.18 ลา้นบาท เพือ่น ามาเป็นเงนิหมนุเวยีนในการสัง่สนิคา้เพือ่ขาย  

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560  บรษิทั มสี่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้สิ้น  279.02  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 51.56 ของสนิทรพัย์รวม 

ซึง่ลดลงจากเดมิ 110.24 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.32 เมือ่เทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่  31 ธนัวาคม  2559 ซึง่มสี่วนของผูถ้อื
หุน้เท่ากบั  389.26  ลา้นบาททีเ่กดิขึน้จากผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2560 (มกราคม-ธนัวาคม 2560) ทัง้นี้บรษิทั ไดม้กีารจ่ายเงนิปัน
ผลจ านวน 36.19 ล้านบาทส าหรบัผลการด าเนินงาน 12 เดอืนของปี 2559 ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วนัที ่ 20 
เมษายน 2560  

ตาราง 4 : อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

+/(-) 
ม.ค - ธ.ค 2560 ม.ค - ธ.ค 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
     อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 1.52 2.53 (1.01) 
     อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เทา่) 0.61 1.48 (0.87) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
     อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 25.46% 35.27% (9.81) 
     อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (15.53)% 12.14% (27.67) 
     อตัราก าไรสุทธ ิ(%) (15.64)% 9.87% (25.51) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ROE (%) (30.19)% 22.35% (52.54) 
     อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ROA (%) (15.54)% 15.31% (30.85) 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
     อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่)                0.94                0.46 0.48 
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อตัราส่วนสภาพคล่อง 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 อตัราส่วนสภาพคล่องลดลง 1.01 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ ลดลง 0.87 เท่า โดย
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ปรบัลดลงนัน้ เกดิจากสนิคา้คงเหลอืมยีอดเพิม่ขึน้โดยเมือ่เทยีบกบัสนิทรพัย์รวม คดิเป็นรอ้ยละ 42.52 ของ
สนิทรพัย์รวม เนื่องจากยอดขายของปี 2560 ไม่เป็นไปตามทีค่าดไว ้ อย่างไรกต็ามสนิคา้คงเหลอืดงักล่าวสามารถน าออกจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไดใ้นอนาคต 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงาน 12 เดอืนของปี 2560 บรษิทั มอีตัราก าไรขัน้ต้น, อตัราก าไรจากการด าเนินงาน และอตัราก าไรสุทธ ิ
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 9.81, 27.67 และ 25.51 ตามล าดบั อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงานทัง้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถอืหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยม์กีารปรบัลดลง เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2560 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และมผีลขาดทุน
สุทธจิ านวน 84.24 ลา้นบาท 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

บรษิทั มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากปีก่อนในอตัราเพิม่ขึน้ 0.48 เท่าซึง่เกีย่วเนื่องโดยตรงจากการทีบ่รษิทั 
มผีลการด าเนินงานของปี 2560 ทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สนิคา้ทีจ่ าหน่ายส่วนใหญ่ของบรษิทัน าเขา้จากต่างประเทศโดยตรงและจ่ายช าระดว้ยสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ เป็นหลกั บรษิทั
ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและบรหิารการใชว้งเงนิซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ( Forward) 
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้บรษิัท ไม่มนีโยบายที่จะ
แสวงหาก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
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ความรบัผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ 
ตลอดจนการก ากบัดแูลงบการเงนิ และรายงานทางการเงนิทีป่รากฎตามรายงานประจ าปี   โดยใหม้กีารจดัท า
งบการเงนิทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  ที่รบัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถึงใหม้กีารสอบทานการรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ามกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชถีูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา และป้องกนัการ
ทุจรติหรอืการด าเนินการใดทีผ่ดิปกต ิ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจ และสร้างความมัน่ใจในความน่าเชื่อถือไดข้องงบบการเงนิของบรษิัทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึ่ง
ผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  และแสดง
ความเหน็ว่างบการเงนิและผลการด าเนินงานถูกตอ้งตามสมควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 (รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท)์ (นายนพชยั วรีะมาน) 
 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 

 






