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บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ : 12/16-17 และ 12/20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ โทร. 02 953 8800
โรงงาน : 184 หมู่ 10 ตาบลนาวังหิน อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี โทร. 038 162 661
www.masterkool.com
CEO/MD :
นายนพชัย วีระมาน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
โทร. : 02 953 8800
อีเมล์ : noppachai@masterkool.com

CFO/IRO :
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
สายงานบัญชีและการเงิน
โทร. : 02 953 8800
อีเมล์ : benjarat@masterkool.com

YTD
120.00
480
0.25
3,264
6.80
-

Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share)
EPS (B.)

(17/3/2017)

2016
120.00
480
0.25
2,664.00
5.55
0.18

2015
120.00
480
0.25
600.0
1.25
0.02

2014
90.00
360
0.25
N/A
N/A
0.1

(17/3/2017)

Statistics

CS/IRO :
นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย
เลขานุการบริษทั /นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. : 02 953 8800 ต่อ 401
มือถือ : 089 770 3858
อีเมล์ : mallika@masterkool.com

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ/นักลงทุนสัมพันธ์

Stock Data

P/E
37.52
N/A
37.29
90.27
17.17

บริษทั (x)
Service Group – mai (x)
Service Group – SET (x)
mai (x)
SET (x)

P/BV Div.Yield
8.39
1.11
4.15
1.77
3.55
1.95
3.01
1.50
1.91
3.05

Recent Research

-

Company Background

n/a

ผูจ้ ดั หา และจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ า และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ MASTERKOOL และ
Cooltop และให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว สาหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ออกแบบและติดตัง้ ระบบระบายความร้อน
ภายในโรงงานและคลังสินค้า รวมทัง้ ออกแบบ และติดตัง้ ระบบโอโซน เพือ่ ประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม

CG Report Score

Key Development of Company

Shareholder
นายนพชัย วีระมาน
Mr. Fung Meng Hoi
นเพรชรั
3-4 อันตดัน์บแรก
จรรยธรรมพต.ส.
บริษทั ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี
นาย โชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
รายย่อย

THSI List

-

-

(17/3/2017)

Shareholder Structure

2545
2554
2558

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชั ่นแนล จากัดเริม่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ 3 มิถุนายน 2545
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูช ั ่น จากัด เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับระบบโอโซนเพือ่ ประหยัดพลังงาน
บริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทั ่วไป
ครัง้ แรก (IPO) ด้วยรหัสหลักทรัพย์ KOOL
บริษทั โดดเด่นในฐานะผูน้ าอีกครัง้ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ Koolbot Series พัดลมไอเย็นรุ่นแรกของโลกที่ดงึ
ลมเข้าได้รอบทิศทาง (Surround Inlet) สามารถลดอุณหภูมไิ ด้สูงสุด 15 องศาเซลเซียสและประหยัดไฟกว่า
แอร์ถงึ 10 เท่า และเมือ่ เดือนเมษายน 2559 บริษทั เป็ น 1 ใน 5 ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั รางวัล “ผูพ้ ชิ ติ ยอดเขา
นวัตกรรม” จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (.สวทช( ด้วยผลงานนวัตกรรมพัดลมไอ
เย็นรุน่ 25EXN ทีม่ รี ะบบควบคุมความชื้น เป็ นนวัตกรรมทีส่ ามารถสร้างรายได้ได้จริงกว่า 100 ล้านบาท

2559

Revenue Breakdown
(หน่วย: ล้านบาท(
โครงสร้างรายได้
1. รายได้จากการขาย
๏ รายได้จากพัดลมไอเย็น
๏ รายได้จากพัดลมไอน้า
๏ รายได้จากพัดลมอุตสาหกรรม/
ระบายอากาศ
๏ รายได้อน่ื (เช่น โอโซน(
2. รายได้อื่น
๏ รายได้จากการบริการ
๏ รายได้อน่ื *
รายได้รวม

2016

%

2015

%

2014

%

853.25
699.03
34.46

95.91%
78.58%
3.87%

560.72
475.24
43.31

94.32%
79.94%
7.28%

436.25
339.19
56.78

68.36%
53.15%
8.90%

21.89

2.46%

29.21

4.91%

32.25

5.05%

97.87
36.34
28.26
8.08
889.59

11.00%
4.09%
3.18%
0.91%
100%

12.97
33.76
30.3
3.46
594.48

2.18%
5.68%
5.10%
0.58%
100.00%

8.03
26.11
20.94
5.18
462.36

1.26%
4.09%
3.28%
0.81%
72.45%

* รายได้อ่นื เช่น รายได้เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล ดอกเบีย้ รับ กาไร (ขาดทุน( จากอัตราแลกเปลีย่ น และ กาไร (ขาดทุน( จากการ
จาหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น

จานวนหุ้น (M.)
122,932,260
70,372,200
43,476,500
27,672,072
26,230,000
189,316,968

%
25.61
14.66
9.06
5.77
5.46
39.44

Financial Ratios

2016
24.32
19.48
0.46
35.28
12.21
9.78

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)
Capital Structure

2016
173.81
4.98
389.26

Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders’ Equity

2015 2014
3.69 N/A
3.71 N/A
0.68 N/A A
41.39 N/A N/A
2.51 N/A
1.25 N/A
(MB)
2015 2014
217.05 208.14
3.71 3.28
326.26 108.51

Operating Revenue

REVENUE BY PRODUCT
Industrial &
Ventilation Fan,
21,885,409 , 2%

Other Sales
Revenue
(Ozone &
Others),
97,868,655 , 11%

Services,Event,
28,258,565 , 3%
Other Income,
8,083,830 , 1%

Misting,
34,461,030 , 4%

Evaporate,
699,031,136 ,
79%

MASTERKOOL

Business Plan

Company Structure

สภาพอากาศในประเทศไทยที่ร้อ นจัดและยาวนาน ประกอบกับประสิทธิภ าพของผลิตภัณ ฑ์ท่มี าจาก ความ
เชีย่ วชาญในหลักการและเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง ส่งผลให้ผลการดาเนินของบริษทั ฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และ
บริษทั ฯ ยังคงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตต่อไปอีก บริษทั ฯ จึงมุ่งมันที
่ ่จะขยายฐานการตลาด และมุ่งเน้นที่จะสร้างกาไรใน
ทุกไตรมาส การวางแผนธุรกิจในปี 2560 นี้จงึ ให้ความสาคัญ ทัง้ ด้านรายได้ และด้านค่าใช้จ่ายซึ่งต้องอาศัยการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

Company Snapshot

บริษทั ได้วางแผนในการขยายธุรกิจในทุกกลุ่มผ่านช่องทางการขาย โดยตัง้ เป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
เติบโตในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ในภาพรวม ซึง่ ได้กาหนดทิศทางของแผนกลยุทธ์ไว้โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม


ตลาดลูกค้ารายย่อย :

ขยายช่อ งทางให้ทวถึ
ั ่ ง และเสริม สร้า งช่ องทางให้ มีคุณ ภาพ ทัง้ โมเดิร์น เทรด
ออนไลน์ ตัว แทนจ าหน่ า ย และคู่ ค้ า โดยทีม งานขายต้ อ งพร้ อ มทุ ก จุ ด ขาย
ตลอดจนระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน



ตลาดลูกค้าองค์กร

สร้างความแข็งแกร่งให้ทมี ขายและทีมเทคนิค เพือ่ ดูแ ลงานอย่างมีระบบที่ครบ
วงจร พร้อมราคาทีแ่ ข่งขันได้ภายใต้คุณภาพทีด่ กี ว่าและโซลูชนที
ั ่ ต่ อบโจทย์ความ
ั หาอากาศร้อ น การประหยัดพลังงาน การอนุ รกั ษ์
ต้องการ ทัง้ การแก้ไ ขป ญ
สิง่ แวดล้อม



ตลาดส่งออก

:

:

สนับสนุนตัวแทนต่างประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ เปิ ดตลาดใหม่ นาด้วยสินค้าใหม่ และ
ใช้โมเดลธุรกิจของบริษทั ฯ (KOOL Business Model) เพือ่ สร้างการเติบโตและมี
ความแข็งแรงอย่างยังยื
่ น

Investment Theme

บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบอย่างต่อเนื่องในทุกปี เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของยอดขายของปี 2559 และปี
2558 พบว่ายอดขายมีอตั ราการเติบโตในอัตราร้อยละ 49.64 ซึง่ ปี 2560 นี้ บริษทั ฯ คาดว่ายังคงมีโอกาสเติบโตในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ด้วยโอกาสธุรกิจทีม่ ปี จั จัยด้านอุณหภูมขิ องโลกเพิม่ สูงขึน้ ในทุกปี และยังมีพน้ื ทีท่ ไ่ี ม่สามารถติดตัง้
เครือ่ งปรับอากาศได้อกี จานวนมาก รวมถึงกระแสการอนุรกั ษ์พลังงาน ซึง่ บริษทั ฯ มีโซลูชนและทางเลื
ั่
อกในการดาเนินการ
ทีก่ ่อให้เกิดความคุม้ ค่าทางธุรกิจของลูกค้า
Risk Factors

ปจั จัยเสีย่ งของธุรกิจและการป้องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญ ของบริษทั มีดงั นี้:
 ความเสีย่ งจากการแข่งขันในธุรกิจที่มีแ นวโน้มเพิม่ สูงขึ้น บริษทั ฯ เชื่อว่าขนาดของตลาด
กลุ่มผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นยังมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก เนื่องจากคุณสมบัตกิ ารประหยัดพลังงานได้มาก
เมื่อเทียบกับเครือ่ งปรับอากาศ และให้ความเย็นได้ทนั ที โดยใช้เทคโนโลยีสร้างความเย็นด้วยละอองน้ า
ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่ างดี และการที่มคี ่แู ข่งขันเข้ามาในตลาด บริษทั ถือว่า
เป็ นการช่วยกระตุน้ ตลาดให้น่าสนใจมากขึน้ สาหรับบริษทั ฯ เองยังคงมีจุดแข็งในเรื่องประสิทธิภาพการ
ทาความเย็น และมีแบรนด์ทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับของตลาด
 ความเสีย่ งจากการถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของบริษ ัทฯเป็ นผลิตภัณฑ์เชิง
นวัตกรรม และมีการคิดค้น ปรับปรุง ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่าเสมอ จึงมีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ อาจถูกลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง และทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่ี
บริษทั ฯ คิดค้นขึน้ เอง อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้ย่นื คาขอรับสิทธิบตั รหรืออนุ สทิ ธิบตั รกับกรมทรัพย์สนิ
ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์ เพือ่ ให้บริษทั ฯ เป็ นผูท้ รงสิทธิบตั รหรืออนุสทิ ธิบตั รนัน้ ๆ โดยหากมีผู้ใดทา
การละเมิดตามพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2522 บริษทั ฯ สามารถดาเนินการตามกฎหมายได้


ความเสีย่ งจากการผันผวนของรายได้ระหว่างปี จากผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นการสร้างความเย็น จึง
ส่งผลให้ธุรกิจเป็ นไปในลักษณะฤดูกาล (Seasonal Business( ทาให้รายได้อาจเกิดการผันผวนระหว่างปี
บริษทั ฯ จึงมีแผนในการสร้างรายได้จากกลุ่มเป้าหมายรายองค์กร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล
ทีส่ ามารถติดตัง้ ระบบได้ตลอดทัง้ ปี เป็ นต้น รวมถึงรายได้ท่มี าจากการบริการหลังจากพ้นระยะเวลาการ
รับประกัน นอกจากนี้ในปี 2560 บริษทั ฯ ยังมีแผนในการจัดหาผลิตภัณฑ์เข้ามาจาหน่ ายเพิม่ เติมซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ตดิ ในเรือ่ งฤดูกาลอีกด้วย

บริ ษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 120.00 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว 120.00 ล้านบาท

ร้อยละ 99.98
บริ ษทั อิ นโนว์ กรน โ ลูชนั ่ จากัด
ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว 1.00 ล้านบาท

Latest Award of Company

“มาสเตอร์คูล” เป็ น 1 ใน 5 ผู้ประกอบการที่ได้รบั รางวัล
“ผู้พชิ ิตยอดเขานวัตกรรม” จากส านักงานพัฒนาวิทยา
ศาตร์แ ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.( ซึ่งรางวัลนี้มอบ
ให้ ก ั บ บริ ษั ท ที่ มี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ จากการไต่ ร ะดั บ
เทคโนโลยี เพื่อ เป็ นต้นแบบการปลดล็อกข้อจากัดทาง
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงเพื่อศักยภาพ
ทีย่ งยื
ั ่ นและเข้มแข็งต่อไปในอนาคต
Company Product

