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2 รายงานประจําปี 2558  
 

สารจากประธานกรรมการ 

ปีทผีา่นมาบรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกจิมาอย่างมนัคง ดว้ยการเติบโต

อย่างต่อเนืองในทุกปี โดยมุง่เน้นการพฒันาเชงินวตักรรม บรษิทัฯ นําเสนอสนิคา้พดัลมไอเยน็ และพดัลมไอนําในรูปแบบ

ใหมสู่ต่ลาดอย่างต่อเนือง  ตลอดจนการบรหิารจดัการภายในองค์กรทีมกีารพฒันาปรบัปรุงเพือให้มทีงัประสทิธิภาพและ

ประสทิธผิลมากยิงขนั ทําให้บรษิทัฯ กา้วผ่านปีที 14 ปีไดอ้ย่างมนัคง แมภ้าวะเศรษฐกจิโดยรวมของโลก และประเทศ

ไทยมกีารเปลยีนแปลงอยู่ตลอดในชว่งหนึงปีทผีา่นมา 

กระผมในนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอแสดงความขอบคณุ  ลูกคา้ คู่คา้ ผูบ้รหิาร พนักงาน  และ ผูม้สี่วน

เกยีวขอ้งในทุกดา้น ทีสนับสนุน และเป็นแรงขบัเคลือนให้บรษิทัฯ ประสบความสําเรจ็มาโดยตลอด และขอแสดงเจตน์

จํานงวา่ คณะกรรมการบรษิทัจะกาํกบัดแูลดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ดว้ยความซอืสตัย์ สจุรติ รอบคอบและระมดัระวงัเพือมุ่ง

สูอ่งคก์รคณุภาพทยีงัยนืต่อไป 

(รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท์) 

ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

มาสเตอรค์ลู “ผูนํ้าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่ เยน็ได้ใจ ประหยดัได้จริง”  

Motto ขา้งตน้บอกถงึความมุง่มนั ตงัใจ ในความเป็นผูนํ้า และผูเ้ชยีวชาญของมาสเตอร์คูล ในการสรา้งความ

เยน็ทางเลอืกใหมท่ทีําความเย็นและประหยดัไฟ ตลอด 14 ปีทีผ่านมา มาสเตอร์คูลไดส้รา้งสรรค์นวตักรรมพดัลมไอนํา

และพดัลมไอเยน็หลากหลายรปูแบบ สรา้งอุตสาหกรรมความเยน็รปูแบบใหม่นอกเหนือจากแอร์และพดัลมทีมกีารเติบโต

อย่างสูงมากตลอดหลายปีทีผ่านมา และนับเป็นอีกหนึงความสําเรจ็ของมาสเตอร์คูล ทีไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัรพัย์ mai เมอืเดอืนกนัยายน 2558  

ผลการดําเนินงานของบรษิทัในปี 2558 ทีผ่านมา มาสเตอร์คูลยงัคงมยีอดขายเติบโต 38% เมอืเทียบกบัปี 

2557 จากการขยายชอ่งทางการขายและการเปิดตวัสนิคา้พดัลมไอเย็นรุ่นใหม่ แต่บรษิทัมผีลกําไรลดลง เนืองจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลยีน และคา่ใชจ้่ายดา้นการขายและการตลาดทเีพมิขนึสูง ซึงทางฝ่ายบรหิารเขา้ใจในปญัหาและ

เหน็แนวทางในการจดัการความเสยีงของปญัหาดงักล่าว 

ผมและทมีงานมคีวามมนัใจ และเชอืมนัในศกัยภาพของมาสเตอรค์ลูในความเป็นผูนํ้าในธุรกจิความเย็นยุคใหม ่

และความเป็นผูเ้ชียวชาญในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ในสินค้าและบรกิารทีจะมอีอกมาเพือต่อยอดธุรกจิของ

มาสเตอรค์ลูอย่างสมาํเสมอ รวมถงึโอกาสในตลาดสาํหรบัธุรกจิแกป้ญัหาอากาศรอ้น และธุรกจินวตักรรมทียงัเปิดกวา้งให้

มกีารเตบิโตไดอ้กีมากทจีะทําใหธุ้รกจิของมาสเตอรค์ลู มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือง  

ผมในนามตวัแทนของคณะผูบ้รหิารและพนกังานมาสเตอร์คูลทุกคน ขอขอบพระคุณ ผูถ้ือหุ้น คณะกรรมการ

บรษิทั ตวัแทนจําหน่าย คูค่า้ และผูเ้กยีวขอ้งทุกท่าน ทใีหก้ารสนบัสนุนมาสเตอรค์ลู ดว้ยดเีสมอมา 

             

(นายนพชยั วรีะมาน) 

ประธานกรรมการบรหิาร 
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วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทศัน์ 

มาสเตอร์คูล เราคอืผู้นําตวัจรงิสําหรบัความเย็นยุคใหม่ ในการแก้ปญัหาอากาศรอ้นโดยไม่ต้องใชแ้อร์และพดัลม 

เป็นองคก์รคณุภาพยงัยนืสาํหรบัลูกคา้ คูค่า้ พนกังาน ผูถ้อืหุน้และสงัคม   
  

พนัธกิจ 

สรา้งตราสนิคา้มาสเตอรค์ลูใหเ้ป็นทยีอมรบัและจดจําในตลาดลูกคา้องค์กร ลูกคา้รายย่อย และมสี่วนแบ่งการตลาด

พดัลมไอนําและพดัลมไอเยน็สงูทสีดุในประเทศไทย  

  

มาตรฐานและรางวลัทีบริษทัได้รบั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวลัผูพ้ชิติยอดเขานวตักรรม 

ประจําปี 2558 

iTAP สวทช.  

รางวลัพฒันาการโลจสิตกิสด์เีดน่ 

ประจําปี 2556 

กระทรวงอุตสาหกรรม  

ตราสญัลกัษณ์คณุภาพ ตงัแต่ปี 2557 

กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ  

กระทรวงพาณิชย์  

BAI PO BUSINESS AWARD 

2009 

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกบัศศนิทร ์

ISO THAILAND BEST PRODUCT 2002 BEST THAILAND OWNED BRAND 2008 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

รศ. ดร. ประกิจ ตงัติสานนท์  

อาย ุ73 ปี 

 ประธานกรรมการ 

 กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 8 พฤศจกิายน 2556 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•   ปรญิญาเอก  ดุษฎกีติตมิศกัด ิมหาวทิยาลยัโตไก ประเทศญปีุน่ 

•   ปรญิญาโท  สาขาวศิวกรรมสอืสาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

  มหาวทิยาลยั The University of Electro-Communications ประเทศญปีุน่ 

•   ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมสอืสาร คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัโตไก  

  ประเทศญปีุน่ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษทั  ไม่ม ี

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

 •  2556 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหา

 และกําหนดค่าตอบแทน บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั 

 (มหาชน) 

 •  2551 - 2555 Executive Director Japan International Corporation Agency (JICA) 

นายสรรพชัญ โสภณ  

อาย ุ61 ปี 

 กรรมการ 

 กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 8 พฤศจกิายน 2556 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (Master of Business and Administration)  

    Western Michigan University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตร ี นิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

•  ประกาศนียบตัร หลกัสูตร The Executive Director Course (EDC 1/2012)   สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 49/2004) สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การถือหุ้นในบริษทั  ไม่ม ี

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

• 2556 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และ

กําหนดค่าตอบแทน บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 

•  2555 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั แพลเน็ตคอมมวินิเคชนั เอเชยี จํากดั (มหาชน) 

•   2553 - 2557 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสํานกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟทแ์วรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) (SIPA) 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา  

อาย ุ55 ปี 

 กรรมการ 

 กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหา 

   และกําหนดค่าตอบแทน 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 8 พฤศจกิายน 2556 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารทวัไป (Administrative Studies),   

  Southeastern Oklahoma State University, USA  
•   ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
การถือหุ้นในบริษทั  ไม่ม ี

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

 •   2556 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั 

(มหาชน) 

 •   2557 - ปจัจุบนั ผูอ้ํานวยการกองทุนสงเคราะห ์กองทุนสงเคราะห ์กระทรวงศกึษาธกิาร 

 •   2555 - 2557  ทปีรกึษา สํานกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ

 •   2555 - 2555 ผูอ้ํานวยการ สํานกังานสรา้งเสรมิกจิการเพอืสงัคมแห่งชาต ิ

 •   2554 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ บรรษทัตลาดรองสนิเชอืทอียูอ่าศยั 

•   2553 - 2553 รองประธานบรหิารดา้นบญัช ีการเงนิ บรษิทั อนิเตอรเ์นชนัแนล เอน็จิ

เนียรงิ จํากดั (มหาชน)  

นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์ 

อาย ุ52 ปี 

 กรรมการ 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 8 พฤศจกิายน 2556 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   
•   ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมศาสตรไ์ฟฟ้ากําลงั  
  สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DCP 191/2014) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
การถือหุ้นในบริษทั  จํานวน 24,604,828  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 5.13  

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

 •   2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)  
 •   2557- ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โปรเทค็ทฟีโค๊ทตงิ จํากดั  
 •   2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บางกอก ไทร ์เทรดดงิ จํากดั  
 •   2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บางกอก ไทร ์รไีฟเนอร ีจํากดั  
 •   2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีบ.ี แบตเตอร ี(เอเชยี) จํากดั  
•   2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โฟลดงิ เกท จํากดั  
•   2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เมททสิแอร ์คอรป์อเรชนั จํากดั  
•   2548 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เจอรม์านิค เทคโนโลย ีจํากดั  
•   2537 - ปจัจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไซท์ เพรพพาเรชนั  

  แมเนจเมนท ์จํากดั   
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คณะกรรมการบริษัท 

นายนพชยั วีระมาน  

อาย ุ52 ปี 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการบรหิาร 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 3 มถิุนายน 2545 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•   ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
•   ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD  

การถือหุ้นในบริษทั  จํานวน 126,932,260 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.44  

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

 •  2545 - ปจัจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
   บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 

 •  2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชนั จํากดั  

นายฟัง เมง็ ฮอย 

อาย ุ55 ปี 

 กรรมการ 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 3 มถิุนายน 2545 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ Ottawa University ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษทั  จํานวน , ,  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ .   

ประสบการณ์การทาํงาน  

• 2545 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 

•  2546 - ปจัจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ SenseTech Sdn. Bhd  
  



 
 

 

8 รายงานประจําปี 2558  
 

คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายนันฑวฒัน์ คาํเอม  

อาย ุ52 ปี 

 กรรมการ 

 กรรมการบรหิาร 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน 

   บญัชแีละการเงนิ 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 26 มนีาคม 2557  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท  สาขาบรหิารธุรกจิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
•   ปรญิญาตร ี สาขาบรหิารธุรกจิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การถือหุ้นในบริษทั  จํานวน 2,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.42  

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

 •   2557 - ปจัจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล 

จํากดั (มหาชน) 

 •   2557 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชนั จํากดั  
 •   2555 - 2557  ทปีรกึษาอสิระ  
 •   2551 - 2555 ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ บรษิทั เอม็ เอฟ ออโต ้(ประเทศไทย) 

นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ 

อาย ุ41 ปี 

 กรรมการ 

 กรรมการบรหิาร 

 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานธุรกจิและบรกิารลกูค้า 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 8 พฤศจกิายน 2556 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาโท  สาขาพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม    
•   ปรญิญาตร ี สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัพายพั   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การถือหุ้นในบริษทั  จํานวน 5,142,857 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.07  

ประสบการณ์การทาํงาน  ปีย้อนหลงั 

 •   2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)  
 •   2554 - ปจัจุบนั  และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลูกคา้  
  บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)   
 •   2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชนั จํากดั  
 •  2549 - 2553 Commercial Development Manager  

  บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)    
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คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ 

อาย ุ51 ปี 

 กรรมการ 

 กรรมการบรหิาร 

 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานโลจสิตกิส ์

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 8 พฤศจกิายน 2556 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•   ปรญิญาตร ี เอกการคลงั คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   

การถือหุ้นในบริษทั  จํานวน 1,285,714 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.27  

ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั 

 •  2546 - ก.พ. 2559 กรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 

 •  2546 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) 

 •  2554 - ปจัจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโลจสิตกิส์ 

 •  2546 - 2547 ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารสนิทรพัย ์ 

  บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)  

นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย 

อาย ุ48 ปี 

 กรรมการบรหิาร 

 เลขานุการบรษิทั 

วนัทดีํารงตําแหน่ง: 8 พฤศจกิายน 2556 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

•  ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

•   หลกัสูตรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั (Fundamental Practice for Corporate Secretary: 

FPCS) รุ่นท ี28 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย   
•   หลกัสูตรพนืฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นท ี  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
•   หลกัสูตรประกาศนียบตัรสําหรบัผูบ้รหิาร Management Development Program สมาคม

การจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย  

การถือหุ้นในบริษทั  จํานวน 1,285,714 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.27  

ประสบการณ์การทาํงาน  

• 2556 - ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทั  

  บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)  
•  2553   2556 กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)  
•  2551   2552 นกัแปลอสิระและผูบ้รรยาพเิศษการประมูลครุภณัฑส์่วนราชการ  
•  2545 - 2550  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาองคก์ร  
  บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน)  



 
 

 

10 รายงานประจําปี 2558  
 

โครงสร้างองคก์ร 

 
*บรษิทัฯ ว่าจา้งบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จํากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อยโดยมีนางสาววรรณา เมลืองนนท ์

(กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จํากดั) เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชนัแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีชือภาษาอังกฤษคือ Masterkool 

International Public Company Limited ก่อตงัขนึเมอืวนัที 3 มถิุนายน 2545 โดยนายนพชยั วรีะมาน และกลุ่มเพือน 

ปจัจุบนัดาํเนินธุรกจิหลกัโดยการจดัหาและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ทําความเย็น ไดแ้ก่ พดัลมไอเย็น พดัลมไอนํา และพดั

ลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสนิคา้ “MASTERKOOL” และ “Cooltop” และให้บรกิารเช่าใชผ้ลิตภณัฑ์ดงักล่าวสําหรบัการ

จดักจิกรรมกลางแจง้ รวมถงึใหบ้รกิารออกแบบตดิตงัระบบระบายความรอ้นภายในอาคารโรงงานหรอืคลงัสนิคา้ รวมถึง

ใหบ้รกิารรบัประกนั บาํรงุรกัษาภายหลงัการขายหรอืตดิตงั โดยปจัจุบนับรษิทัฯ จดัจําหน่ายสนิคา้ผ่านตวัแทนจําหน่ายใน

ประเทศมากกวา่ 200 ราย ครอบคลุมทุกภมูภิาคทวัประเทศ และจําหน่ายตามหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ เช่น แมค็โคร โฮมโปร 

เมกาโฮม และไทวสัดุ เป็นต้น ซึงมจีํานวนสาขา ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 204 สาขา รวมทงัจําหน่ายผ่าน

ช่องทางออนไลน์ตามเวบ็ไซต์ชนันํา เช่น Lazada 24shopping และ Tarad.com เป็นต้น  นอกจากนี บรษิัทฯ ยงัส่ง

สนิคา้ออกไปจําหน่ายในต่างประเทศมากกว่า 30 ประเทศทวัโลก ภายใต้ตราสนิคา้ “MASTERKOOL” โดยในปี 2558 

บรษิทัฯ มสีดัสว่นการจําหน่ายสนิคา้ในต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 18.5 ของยอดรายไดข้ายและบรกิาร 

นอกจากนี บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 1 แห่ง คอื บรษิทั อินโนว์ กรนี โซลูชนั จํากดั (“บรษิทัย่อย” หรอื “ingreen”) 

ซึงบรษิัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นใน ingreen ร้อยละ 99.98 ดําเนินธุรกจิเป็นผูจ้ําหน่ายและให้บรกิารระบบโอโซน ซึง

สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้กบัระบบทําความเย็นภายในอาคาร ใช้กบัระบบซกัผ้า เพือช่วยเพิม

ประสทิธภิาพ ประหยดัพลงังาน และลดการใชส้ารเคม ีและใชก้บัระบบนําประปาเพือช่วยลดสารประกอบอินทรยี์ในนําที

เป็นสาเหตุหนึงของการเกดิสารก่อมะเรง็ เป็นต้น นอกจากนี บรษิทัย่อยยงัไดค้ดิคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์เครอืงล้างผกั

โอโซน และนําเขา้ผลติภณัฑเ์ครอืงดบักลินรองเท้าดว้ยโอโซน ซึงสนิคา้ทงัสองชนิดจําหน่ายภายใต้ตราสนิคา้ “ingreen” 

และเรมิวางจําหน่ายตามหา้งคา้ปลกีสมยัใหมผ่า่นชอ่งทางของบรษิทัฯ ในไตรมาสท ี3 ปี 2557  

 

1.  วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 วิสยัทศัน์ (Vision)  

มาสเตอรค์ลู เราคอืผูนํ้าตวัจรงิสาํหรบัความเยน็ยุคใหม ่ในการแกป้ญัหาอากาศรอ้นโดยไม่ต้องใชแ้อร์และ

พดัลม เป็นองคก์รคณุภาพยงัยนืสาํหรบัลูกคา้ คูค่า้ พนกังาน ผูถ้อืหุน้และสงัคม  

 พนัธกิจ (Mission)  

สรา้งตราสนิคา้มาสเตอรค์ลูใหเ้ป็นทยีอมรบัและจดจําในตลาดลูกคา้องค์กร ลูกคา้รายย่อย และมสี่วนแบ่ง

การตลาดพดัลมไอนําและพดัลมไอเยน็สงูทสีดุในประเทศไทย 

 เป้าหมายในการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการสรา้ง Brand Masterkool ให้เป็นทีรูจ้กั จดจํา และเป็น Top of mind brand ใน

ความผูนํ้าดา้นพดัลมไอนําและพดัลมไอเยน็ โดยมสีว่นแบง่การตลาดสงูทสีดุในประเทศไทย 

 กลยุทธก์ารดาํเนินธรุกิจ  

เพอืบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ บรษิทัฯ มนีโยบายทมีุง่เน้นกลยุทธ์ 3 ดา้น ไดแ้ก ่ 

1) กลยุทธ์ดา้นการตลาด โดยทําการตลาดผา่นสอืประชาสมัพนัธ์ต่างดา้นๆ อย่างต่อเนือง  

2) กลยุทธ์การสรา้งแบรนด ์แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี 



 
 

 

12 รายงานประจําปี 2558  
 

2.1) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Branding) เน้นความเป็นผู้นําในด้านต่างๆ ภายใต้

สโลแกน “ผูนํ้าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” เชน่ เป็นรายแรกในประเทศไทย รูจ้รงิ ออกแบบและพฒันาสนิคา้ดว้ย

ตวัเอง มทีมีงานทเีชยีวชาญมคีวามรู ้เขา้ใจสนิคา้และตลาดอย่างแทจ้รงิ มคีวามพรอ้มทงัสนิคา้และบรกิาร เป็นตน้ 

2.2) ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ (Product Branding) มุ่งเน้นจุดเด่นของคุณภาพผลิตภณัฑ์ในดา้น

ความเยน็และประหยดัพลงังาน ในฐานะผลิตภณัฑ์ทางเลือกใหม่ของความเย็นสบายภายใต้สโลแกน “เยน็ได้ใจ 

ประหยดัได้จริง”  

3) กลยุทธ์การสรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ โดยมกีารสาํรวจความพงึพอใจจากลูกคา้จากแบบสอบถาม การ

โทรศพัท์พูดคยุสอบถามความพงึพอใจของลูกคา้หลงัการขายหรอืบรกิารอย่างใกลช้ดิ เพอืนําผลวเิคราะห์ขอ้มูลมา

ทําแผนการปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิาร   

 

2. การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

ปี 2545 – ปี 2553 

 

 

 

 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (“บรษิทัฯ”) เรมิจดัตงัขนึเมอืวนัที 3 มถิุนายน 

2545 โดยนายนพชยั วรีะมาน และกลุ่มเพือน ดว้ยทุนจดทะเบยีนเรมิต้น 2,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เพือประกอบธุรกจิ

หลกัผลติและจําหน่ายพดัลมไอนํา โดยบรษิทัฯ เป็นรายแรกทีมกีารวจิยัและพฒันาพดัลมไอ

นํา เพอืใชใ้นการแกป้ญัหาอากาศรอ้นในสถานททีไีมส่ามารถตดิตงัเครอืงปรบัอากาศได ้

บริษัทฯ เพิมทุนจดทะเบียนอีก 4 คร ังจาก 2,000,000 บาท เป็น 44,400,000 บาทในปี 

 แบง่เป็นหุน้สามญัจํานวน 4,440,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเสนอขาย

หุ้นและจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ เพือรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิทัฯ โดยทีการ

เพิมทุนครงัที  บรษิทัฯ ไดเ้สนอขายและจดัสรรหุ้นเพิมทุนบางส่วนจํานวน 440,000 หุ้น 

ใหก้บับรษิทัร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จํากดั (“K-SME”) ทีราคาหุ้นละ 20 บาท (มูลค่าทีตราไว้

หุน้ละ 10 บาท) 

ในปี 2551 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั PM Award ประจําปี 2551 (Prime Minister’s Export 

Award 2008) ประเภทใชต้ราสนิคา้ตวัเอง (Thai-Owned Brand)   

ในปี 2552 บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3 รายร่วมลงนามในสญัญาร่วมลงทุนและ

สญัญาระหว่างผูถ้ือหุ้นกบั  K-SME (รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ 9.3 ขอ้ตกลงระหว่างผู้

ถือหุ้น)  นอกจากนี บริษัทฯ ไดเ้ริมทดลองนําเขา้พัดลมไอเย็นซึงเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่มา

จําหน่ายภายในประเทศ 

ปี 2554 บรษิทัฯ รว่มกอ่ตงับรษิทั อนิโนว์ กรนี โซลูชนั จํากดั (“ingreen”) กบับุคลทีไม่เกยีวขอ้งกนั 

ดว้ยทุนจดทะเบยีนเรมิแรก 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 

บาท โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.99 เพอืดาํเนินธุรกจิเกยีวกบัผลติภณัฑโ์อโซน 

ปี 2556 

 

บริษทัฯ เพิมทุนจดทะเบียนครงัที 5 จาก 44,400,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

4,440,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 7,000,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอขายหุน้และจดัสรรให้แก่ผูถ้ือ

หุน้เดมิ กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานบางสว่นทรีาคาตามมลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

บรษิทัฯ ซอืหุน้ ingreen เพมิจากผูถ้อืหุ้นเดมิทีไม่ใช่บุคคลทีเกยีวขอ้งกนัจํานวน 5,000 หุ้น 
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มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 100 บาท ทรีาคาตามมลูคา่ทางบญัชขีอง ingreen ณ ขณะนัน ส่งผลให้

บรษิทัฯ มสีดัส่วนการถือหุ้นใน ingreen รอ้ยละ 99.98 และทําให้ ingreen มีสถานะเป็น

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ปี 2557 ทปีระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี2/2557 เมอืวนัท ี9 กนัยายน 2557 ไดม้มีติอนุมตัิให้บรษิทัฯ 

ดาํเนินการดงันี 

 แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั 

 เปลยีนแปลงมลูคา่ทตีราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.25 บาท 

 เพมิทุนจดทะเบยีนจาก 70,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 280,000,000 

หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็น 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยมรีายละเอียดการ

จดัสรรดงันี 

- หุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน 80,000,000 หุ้น จดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ 

- หุน้สามญัเพมิทุนจํานวน 120,000,000 หุน้ จดัสรรใหแ้กป่ระชาชนทวัไป  

บรษิัทฯ เพิมทุนจดทะเบยีนชําระแล้วครงัที 6 จาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เป็น 90,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามญัจํานวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายหุ้นและ

จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ ทรีาคาตามมลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ปี 2558 บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) และเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุน

ต่อประชาชนทวัไปครงัแรก (IPO) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร ดว้ยรหสัหลกัทรพัย์ KOOL 

เมอืวนัท ี23 กนัยายน 2558   

 

3. โครงสร้างการถือหุ้น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธรุกิจของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิโดยไมม่คีวามสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
ทุนจดทะเบยีน 120.00 ลา้นบาท 
ทุนชาํระแลว้ 120.00 ลา้นบาท 

บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชนั จาํกดั 
ทุนจดทะเบยีน 1.00 ลา้นบาท 
ทุนชาํระแลว้ 1.00 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 99.98 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

1. โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

ประเภทรายได้ 2556 2557 2558 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได้จากการขายกลุ่มพดัลมไอเยน็ (Evaporative Fan) 159.20 51.8 339.19 73.2 522.39 81.5 

รายได้จากการขายกลุ่มพดัลมไอนํา (Misting Fan) 85.94 27.9 56.78 12.3 43.31 6.8 

รายได้จากการขายกลุ่มพดัลมอุตสาหกรรมและพดัลม

ระบายอากาศ (Industrial and Ventilation Fan) 

24.77 8.1 32.25 7.0 30.47 4.8 

รายได้จากการขายอะไหล่และผลิตภณัฑเ์กียวกบัโอโซน 10.41 3.4 7.98 1.7 11.18 1.7 

รวมรายได้จากการขาย 280.33 91.2 436.21 94.1 607.35 94.8 

รายได้จากการให้บริการ / 25.03 8.1 22.44 4.8 29.06 4.5 

รวมรายได้ขายและบริการ 305.36 99.3 458.65 99.0 636.41 99.3 

รายได้อืนๆ2/ 2.14 0.7 4.84 1.0 4.37 0.7 

รวมรายได้ 307.50 100.0 463.49 100.0 640.78 100.0 
1/ รายไดจ้ากการบรกิาร เช่น ใหบ้รกิารเช่าพดัลม ใหบ้รกิารบํารุงรกัษาและรบัประกนัสนิคา้ ใหบ้รกิารระบบโอโซน เป็นตน้  
2/ รายไดอ้นืๆ เช่น รายไดเ้งนิอุดหนุนจากรฐับาล ดอกเบยีรบั กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน และ กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่าย

ทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

2. ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่1) ผลติภณัฑท์เีกยีวกบัการลดความรอ้นและระบายอากาศ 

เช่น พัดลมไอนํา (Misting Fan) พัดลมไอเย็น (Evaporative Fan) พัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมระบายอากาศ 

(Industrial and Ventilation Fan) เป็นต้น  นอกจากการจําหน่ายแล้วบรษิทัฯ ยงัให้บรกิารเช่าผลิตภณัฑ์ดงักล่าว และ

ใหบ้รกิารปรกึษาและติดตงัระบบการแกไ้ขปญัหาอากาศรอ้นแบบครบวงจร และนําเสนอทางเลือกทีเหมาะสมกบัความ

ต้องการและงบประมาณของลูกคา้ โดยบริษทัฯ มีทีมวศิวกรทีมคีวามเชียวชาญเป็นผูอ้อกแบบและติดตงัระบบระบาย

ความรอ้น และ 2) ผลติภณัฑท์เีกยีวกบัระบบโอโซน เชน่ ระบบโอโซนสําหรบัเครอืงปรบัอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่ 

ระบบโอโซนสําหรบัระบบซักผา้ ระบบโอโซนสําหรบันําประปา เครอืงล้างผกัโอโซน และเครอืงกําจดักลินรองเท้าดว้ย

โอโซน เป็นตน้ โดยรายละเอยีดแต่ละกลุ่มผลติภณัฑม์ดีงันี 

2.1 ผลิตภณัฑป์ระเภทลดความร้อนและระบายอากาศ 

(ก) กลุ่มพดัลมไอนํา (Misting Fan) 

พดัลมไอนําเป็นระบบทําความเยน็ประกอบดว้ยพดัลมและเครอืงสรา้งละอองนํา โดยใชเ้ทคโนโลยีหลกัการ

ระเหยแบบฉับพลนัของละอองนําทีจบัตวักบัความรอ้นภายในอากาศ ซึงจะช่วยลดอุณหภูมใินพืนทีไดป้ระมาณ 5 - 15 

องศาเซลเซยีส และยงัชว่ยลดความรอ้นในสายการผลติชนิงาน เครอืงจกัร ลดไฟฟ้าสถิตให้ไดต้ามมาตรฐานกระบวนการ

ผลิต ลดฝุ่น กลิน ควนั ให้ความสดชนืแบบธรรมชาติ เหมาะสําหรบัพืนทีบรเิวณกลางแจ้ง พืนทีเปิดโล่งหรอือาคารทีมี

อากาศหมุนเวยีนตลอดเวลา ซึงผลิตภณัฑ์พดัลมไอนําจัดจําหน่ายภายใต้เครอืงหมายการคา้ “MASTERKOOL” โดย

สามารถแบง่ออกเป็น 2 ระบบ ดงันี  
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 พดัลมไอนําระบบแรงดนัสงู (High Pressure) 

พดัลมไอนําระบบแรงดนัสงูประกอบดว้ยปมันําแรงดนัสงู พดัลมและหวัพ่นละอองนําขนาดเล็ก โดย

บรษิทัฯ มผีลติภณัฑพ์ดัลมไอนําระบบแรงดนัสงูจําหน่ายทงัหมด 4 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้งขนาด 20 นิว 24 นิว 26 

นิวและ 30 นิว โดยทพีดัลมจะมหีวัพ่นละอองนําขนาดเลก็ในการสรา้งละอองหมอกทมีคีวามละเอยีดถงึ 5 ไมครอน ซึงช่วย

ดดูซบัความรอ้นจากอากาศไดด้ ีโดยผลติภณัฑพ์ดัลมไอนําระบบแรงดนัสงูมจีําหน่ายทงัแบบตงั แบบแขวน แบบเคลือนท ี

และงานระบบ เหมาะสําหรบัพืนทีบริเวณกลางแจ้ง พืนทีเปิดโล่งหรอือาคารทีมีอากาศหมุนเวยีนตลอดเวลา ปจัจุบนั 

บรษิทัฯ มพีดัลมไอนําระบบแรงดนัสงูประมาณ 6 รุน่ โดยผลติภณัฑพ์ดัลมไอนําระบบแรงดนัสูง บรษิทัฯ จะเป็นผูผ้ลิตเอง

จากโรงงานทพีนสันิคม โดยประกอบขนึจากชนิสว่นทีนําเขา้จากต่างประเทศบางส่วน และชนิส่วนทีจดัหาจากในประเทศ

บางสว่น 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งพดัลมไอนําระบบแรงดนัสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งระบบการทําความเยน็ดว้ยพดัลมไอนําแบบระบบแรงดนัสูง 
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 พดัลมไอนําระบบจานหมนุความเรว็สงู (Centrifugal Force) 

พดัลมไอนําระบบจานหมุนความเรว็สูงใชแ้รงเหวยีงหนีจุด

ศนูย์กลางสรา้งละอองนําขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถปรบัขนาดละอองนํา

และตังเวลาพ่นละอองนําได้ โดยผลิตภัณฑ์พัดลมไอนําระบบแรงเหวียงหนี

ศูนย์กลางมจีําหน่ายทงัแบบตงั แบบแขวน และแบบเคลือนที โดยพดัลมมขีนาด

หน้ากว้าง 24 และ 26 นิว โดยปจัจุบนับริษัทฯ มีพัดลมไอนําระบบจานหมุน

ความเรว็สงูประมาณ 3 รุน่  นอกจากนี พดัลมไอนําระบบจานหมุนความเรว็สูงของ

บรษิัทฯ ไดร้บัอนุสทิธิบตัรหมายเลข 5664 สําหรบัพัดลมทําละอองนําด้วยแรง

เหวยีงหนีศนูย์กลางความเรว็สงู จากกรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ 
 

ภาพตวัอยา่งพดัลมไอนําระบบจานหมุน 

(ข) กลุ่มพดัลมไอเยน็ (Evaporative Fan) 

บรษิทัฯ เรมิมกีารนําพดัลมไอเย็นเขา้มาทดลองขายในช่วงประมาณปี 2552 โดยกลุ่มพดัลมไอเย็นเป็น

ผลติภณัฑน์วตักรรมใหมใ่นการสรา้งลมเยน็โดยไม่ทําให้เกดิละอองนําและไม่เปียก และยงัประหยดัพลงังานกว่าการใช้

เครอืงปรบัอากาศสงูสดุถงึประมาณรอ้ยละ 40 ถงึรอ้ยละ 60  ผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึงใชห้ลกัการ

ระเหยของนําทผีา่นแผน่แลกเปลียนความรอ้น (Cooling Pad) เพือลดความรอ้น โดยใชนํ้าหมุนเวยีนแลกเปลียนความ

รอ้นกบัอากาศแลว้ถ่ายเทเป็นความเยน็  ทงันี พดัลมไอเยน็สามารถลดอุณหภูมขิองอากาศภายนอกไดป้ระมาณ 4 - 15 

องศาเซลเซยีส เพมิการระบายหมนุเวยีนอากาศภายในอาคารทําใหอ้ากาศบรสิทุธ ิออกแบบโดยผสมผสานกบัระบบปรบั

อากาศทวัไป นอกจากผลิตภณัฑ์พัดลมไอเย็นมปีระสทิธิภาพในการทําความเย็นสูง และประหยดัพลงังานไฟฟ้าแล้ว 

ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ ยงัมรีะบบฆ่าเชอืโรคในนําดว้ยระบบโอโซน

ซงึจะใหอ้ากาศทสีดชนืปราศจากเชอืโรค  

ปจัจุบนัพดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ มจีําหน่ายทงัแบบเคลือนที แบบ

แขวน เหมาะสําหรบัใช้ในบ้าน ร้านค้า พืนทีกลางแจ้ง และงานระบบเหมาะ

สาํหรบัโรงงาน คลงัสนิคา้ อาคารขนาดใหญ่ เพอืทดแทนระบบเครอืงปรบัอากาศ

ทีใชพ้ลงังานมาก โดยจดัจําหน่ายภายใต้เครอืงหมายการคา้ “MASTERKOOL” 

ซึงบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบผลิตภณัฑ์เองในบางรุ่น และจ้างผู้รบัจ้างผลิตใน

ประเทศจนีผลติเป็นสนิคา้สําเรจ็รูปและนําเขา้มาจําหน่ายในประเทศและส่งออก

ต่างประเทศ โดยทรีุน่ทบีรษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบเอง บรษิทัฯ ไดย้ืนขอรบัสทิธิบตัร

การออกแบบผลิตภณัฑ์สําหรบัพดัลมไอเย็นแล้วกบักรมทรพัย์สินทางปญัญา 

กระทรวงพาณิชย์   

ปจัจุบนับรษิทัฯ จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นดว้ยกนัทงัหมด 3 ชนิดรวมทงัสนิประมาณ 11 รุ่น 

ไดแ้ก่ พดัลมไอเย็นชนิดเคลือนที MASTERKOOL I-Kool (“MIK”) พดัลมไอเย็นชนิดแขวนขนาดเล็ก MASTERKOOL     

U-Kool 03 และเครอืงสรา้งลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตงัในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) ทีเหมาะสําหรบั

โรงงานอุตสาหกรรม หรอือาคารคลงัสนิคา้สนิคา้ขนาดใหญ่ ในขณะทพีดัลมไอเย็นชนิดเคลือนทีเหมาะสําหรบัลูกคา้ราย

ย่อยใชอุ้ปโภคในครวัเรอืน รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ 

 

ภาพแผน่แลกเปลยีนความรอ้น 

ซงึเป็นหลกัการสาํคญัของพดัลมไอเยน็ 
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ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ 

 

 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ (MUK) ตดิตงัในโรงงาน  

 

I-Kool  

รุ่น MIK-70EX 

Masterkool  

Evap 06 

U-Kool รุ่น Ukool 03 U-Kool รุ่น MUK-18 

I-Kool  

รุ่น MIK-35EX 

U-Kool รุ่น MUK-30 

I-Kool  

รุ่น MIK-20EX 

I-Kool  

รุ่น MIK-25EXN 

U-Kool รุ่น MUK-16 
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ภาพขอ้มูลผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็แบบเคลอืนท ี

 

 

ภาพขอ้มูลผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็แบบตดิตงั (MUK) 
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(ค) กลุ่มพดัลมอุตสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ (Industrial and Ventilation Fan) 

 พดัลมอุตสาหกรรม  

บริษัทฯ จัดหาและจัดจําหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม

ภายใต้เครืองหมายการคา้ “MASTERKOOL” ม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้า

กวา้งขนาด 20 นิว 24 นิว และ 30 นิว ซึงใชว้สัดุทีมคีวามคงทนสูง นอกจากนี 

บรษิทัฯ ยงัจดัจําหน่ายพดัลมอุตสาหกรรมภายใต้ตราสนิคา้ “Cool Top” ซึง

เป็น Fighting Brand ราคาประหยดั โดยม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้ง

ขนาด 20 นิว 24 นิว และ 30 นิว ทงันี พดัลมอุตสาหกรรมมทีงัแบบตงัพืนและ

แขวน สามารถปรบัส่ายได้ 90 องศา และปรบัลมได้ 3 ระดบั ให้ลมแรง

ครอบคลุมพืนที 30-50 ตารางเมตร ซึงสามารถใช้ระบายความร้อน ทําให้

อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และลดอุณหภมูไิดเ้ป็นอย่างด ี 

 พดัลมระบายอากาศ 

บรษิทัฯ จดัหาและจดัจําหน่ายพดัลมระบายอากาศ ซึงใชเ้พือควบคุมทิศทางการระบายอากาศใน

พนืททีตีอ้งการ เชน่ ตอ้งการนําเอาอากาศภายนอกอาคารเขา้มาแลกเปลียนความรอ้นกบัอากาศภายในอาคาร หรอื การ

นําเอาอากาศภายในอาคารออกไปสู่ภายนอกอาคาร หรอืการควบคุมให้อากาศภายในอาคารได้มกีารหมุนเวยีนหรือ

เคลอืนทไีดค้รอบคลุมพนืทภีายในอาคาร เป็นต้น ทงันี ผลิตภณัฑ์กลุ่มพดัลมระบายอากาศเป็นองค์ประกอบหนึงในการ

ตดิตงัระบบระบายความรอ้นใหก้บัลูกคา้ของบรษิทัฯ 

 
 

 

 
 

 

พดัลมอุตสาหกรรม 

ภาพตวัอยา่งพดัลมระบายอากาศ 

ภาพตวัอยา่งระบบระบายอากาศ 
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ภาพขอ้มูลผลติภณัฑพ์ดัลมอุตสาหกรรม 

(ง) งานบรกิารใหเ้ชา่ 

บรษิทัฯ ให้บรกิารอุปกรณ์ สนิคา้หรอืระบบทีเกยีวขอ้งกบัการแก้ไขปญัหาอากาศรอ้นและทําความเย็น

ภายนอกอาคารหรอืพืนทีกลางแจ้งทีไม่สามารถติดตงัระบบปรบัอากาศได ้เหมาะสําหรบัการจดังานตามเทศกาลต่างๆ  

นอกจากนี งานบรกิารให้เช่าของบรษิทัฯ ยงัครอบคลุมถึงอุปกรณ์อืนๆ เพือให้งานบรกิารงานเช่าของบรษิทัฯ เป็นการ

บรกิารแบบครบวงจร (one-stop service) โดยบรษิทัฯ ทีมวศิวกรทีมคีวามรู ้ความเชยีวชาญ ให้คําปรกึษาและนําเสนอ

ทางเลอืกทเีหมาะสมสาํหรบัลูกคา้แต่ละราย  

ทงันี บรษิัทฯ ให้บรกิารเช่าใช้งานผลิตภณัฑ์ของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ พดัลมไอนํา และพัดลมไอเย็น พัดลม

อุตสาหกรรม เครอืงสรา้งหมอก รวมถงึอุปกรณ์เกยีวเนืองอนืๆ เชน่ เครอืงปรบัอากาศ เต็นท์ เวที โต๊ะ เกา้อี สําหรบัการ

จดักจิกรรมภายนอกอาคาร เชน่ งานจดัเลยีง งานแขง่ขนักฬีา งานแถลงขา่วเปิดตวัผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

 

(จ) งานบรกิารหลงัการขาย 

บรษิทั ฯ มนีโยบายรบัประกนัสนิคา้  ซึงมรีะยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลียนอะไหล่ทุกชนิส่วนฟรเีป็น

ระยะเวลา 1 ปี  ภายหลงัจากการซอืสนิคา้ และมทีมีชา่งเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภูมภิาคทวัประเทศ  ซึงลูกคา้

สามารถตดิต่อแจง้และสอบถามขอ้มลูไดผ้า่น Call center ไดท้เีบอรโ์ทรศพัท์ 0 2953 8800 ไดทุ้กวนั นอกจากนี บรษิทัฯ 

ให้บรกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) ภายหลงัจากทีหมดประกนัสนิคา้แล้ว รวมไปถึงการขายบรกิารการ

บาํรงุรกัษา (Maintenance) เป็นรายปีสาํหรบัสนิคา้ทหีมดอายุการรบัประกนัแลว้ 
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2.2 ผลิตภณัฑที์เกียวกบัโอโซน 

บรษิทัฯ มนีโยบายใหบ้รษิทั อนิโนว ์กรนี โซลูชนั จํากดั ซงึเป็นบรษิทัย่อย ดาํเนินธุรกจิทเีกยีวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ที

ชว่ยในการประหยดัพลงังานและรกัษาสงิแวดลอ้ม โดยดาํเนินธุรกจิจดัหา จดัจําหน่าย ใหเ้ชา่ใชง้าน และบรกิารระบบผลิต

โอโซนเพอืการอนุรกัษ์พลงังานและรกัษาสงิแวดลอ้ม เชน่ การปรบัปรุงคุณภาพของนํา และการฆ่าเชอืโรคในระบบต่างๆ 

ซงึคณุสมบตัขิองโอโซนเมอืไปทําปฏกิริยิากบัสารใดๆ แลว้ จะสลายตวัไปเป็นอ๊อกซิเจนจึงทําให้ไม่มสีารเคมตีกคา้ง และ

โอโซนยงัชว่ยป้องกนัการเกดิตะกรนัทเีกดิขนึใหมโ่ดยการยบัยงักรดคาร์บอลิคและแคลเซียมในนําซึงเป็นสาเหตุของการ

เกดิตะกรนั อกีทงัยงัมคีณุสมบตัใินการสลายตะกรนัทเีกาะอยู่ในท่อเดมิภายในระบบ ทําให้ไม่ต้องเติมสารเคมเีพือลดการ

เกดิตะกรนัและฆา่เชอืโรคในนํา  

จากคณุสมบตัขิองโอโซนดงักล่าวบรษิทัฯ จึงไดป้ระยุกต์ใชร้ะบบโอโซนกบัระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) ของ

ระบบปรบัอากาศในอาคารขนาดใหญ่ และใชก้บัระบบซกัผา้ของโรงพยาบาล ซึงสามารถช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายพลงังาน

และสารเคมไีดอ้ย่างน่าพอใจ โดยปจัจุบนับรษิทัฯ มรีายไดท้งัจากการจําหน่าย การแบ่งรายไดท้ีเกดิจากผลต่างของการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายทีเกดิขึนก่อนการติดตังระบบ และการให้เช่าใช้งาน เป็นต้น ซึงปจัจุบนับริษัทฯ มีลูกค้าหลกัเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล เป็นตน้  นอกจากนี ระบบโอโซนของบรษิทัฯ ยงัสามารถประยุกต์ใชง้าน

ดา้นอืนๆ เช่น เพือลดการใชค้ลอรีนและสารก่อมะเร็งในสระว่ายนํา บําบดันําเสียและฆ่าเชือโรค ปรบัปรุงคุณภาพ

นําประปาโดยชว่ยลดสารประกอบอนิทรยี์ในนําทเีป็นสาเหตุหนึงของการเกดิสารกอ่มะเรง็ เป็นตน้  
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นอกจากงานระบบโอโซนขนาดใหญ่แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดป้ระยุกต์ใชง้านโอโซนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ

ใชใ้นครวัเรอืน ไดแ้ก ่1) เครอืงลา้งผกัระบบโอโซนซงึไดม้กีารนําเทคโนโลยโีอโซนเขา้มาใชเ้พือให้ผกัและผลไมท้ีผ่านการ

ลา้งดว้ยเครอืงนีมคีวามสด สะอาด ปราศจากเชอืโรคและสารเคมตีกคา้ง โดยทีบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์เองและ

จา้งผูผ้ลติในต่างประเทศทําการผลติ และบรษิทัฯ ไดย้ืนขอรบัสทิธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์สําหรบัเครอืงล้างผกัดว้ย

โอโซนแล้วกบักรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ และ 2) เครอืงกําจดักลินรองเท้าดว้ยโอโซนซึงบริษทัฯ ได้

ทดลองนําสนิคา้เขา้มาขาย ซงึประยุกต์ใชก๊้าซโอโซนมาทําลายเชอืแบคทเีรยีอย่างรวดเรว็ ทําใหส้ามารถกําจดัแบคทีเรยีที

สะสมในรองเท้าไดเ้ป็นอย่างดี โดยผลิตภณัฑ์ดงักล่าววางจําหน่ายภายใต้เครอืงหมายการคา้ “ingreen” ทีห้างคา้ปลีก

สมยัใหม ่และทบีรษิทัฯ แลว้ตงัแต่เดอืนสงิหาคมปี 2557 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. การตลาดและการแข่งขนั 

3.1 กลยุทธใ์นการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มเีป้าหมายทจีะเป็นผูนํ้าดา้นพดัลมไอนําและพดัลมไอเยน็ โดยมสีว่นแบง่การตลาดสงูทสีุดในประเทศไทย 

ภายใตส้โลแกน “มาสเตอรค์ลู ผู้นําตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” ทงันี ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นผลิตภณัฑ์ทางเลือก

ระหว่างพัดลมและเครอืงปรบัอากาศ ซึงรวมเอาขอ้ดขีองทังสองอย่างเขา้ดว้ยกนัคอื ให้อากาศเย็นมากกว่าพดัลมและ

ประหยดัคา่ไฟฟ้ามากกวา่เครอืงปรบัอากาศ ภายใตส้โลแกน “เยน็ได้ใจ ประหยดัได้จริง” เพอืให้บรษิทัฯ กา้วไปสู่ความ

เป็นผูนํ้าดา้นเครอืงสรา้งลมเยน็ทปีระหยดัพลงังาน โดยบรษิทัฯ จะเน้นการออกแบบและสรรหาผลติภณัฑ์ทีมคีุณภาพและ

ประสทิธภิาพทดี ีมกีารรบัประกนัสนิคา้ และมศีนูย์บรกิารลูกคา้ครอบคลุมทุกภมูภิาคทวัประเทศ เพือสรา้งความประทบัใจ

ใหก้บัลูกคา้เมอืไดร้บัประสบการณ์การใชผ้ลติภณัฑข์อง  บรษิทัฯ โดยทีบรษิทัฯ ไดก้ําหนดกลยุทธ์ทีสําคญัในการดําเนิน

ธุรกจิดงัต่อไปนี 

  
ภาพเครอืงลา้งผกัระบบโอโซน 

 

ภาพเครอืงกําจดักลนิรองเทา้ 
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1)   กลยุทธด้์านการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ ให้ความสําคญัต่อกลยุทธ์ดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์ โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์ในส่วนของตรา

สนิคา้และเครอืงหมายการคา้ “MASTERKOOL” รวมทงัผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางและกจิกรรมต่างๆ อย่าง

ต่อเนือง โดยสามารถสรุปนโยบายการส่งเสรมิการขายและการประชาสมัพนัธ์ ตวัอย่างกจิกรรมต่างๆ และช่องทางการ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ได ้ดงันี 

(ก) บริษัทฯ ทําประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนือง (www.masterkool.com) เพือเป็น

ชอ่งทางประชาสมัพนัธ์สูลู่กคา้ทุกประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูและทําความรูจ้กับรษิทัฯ ผลิตภณัฑ์ทีบรษิทัฯ 

จําหน่าย และมชีอ่งทางเวบ็ไซต์ www.masterkool-direct.com เพอืจําหน่ายสนิคา้โดยตรง ดว้ย 

(ข) บรษิทัฯ มกีารทําประชาสมัพนัธ์ผา่นสอืสงิพมิพ์ต่างๆ เพือให้ตราสนิคา้ และผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นที

รูจ้กัมากขนึ เชน่ โบรชวัรผ์ลติภณัฑ ์หนงัสอื Corporate Book และคอลมัน์ในหนงัสอืพมิพ์ เป็นตน้ 

(ค) บรษิทัฯ มกีารออกโฆษณาเพอืประชาสมัพนัธ์บรษิทัฯ และผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ผ่านสอืโทรทศัน์ สอืวทิยุ 

และสอืป้ายโฆษณา (Billboard) เช่น การโฆษณาผ่านสถานีวทิยุ อสมท. สถานีกรนีเวฟ รายการโทรทศัน์

สะเกด็ขา่วชอ่ง 7 รายการ 5 เชา้ขา่วใหญ่ชอ่ง 5 และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บรเิวณถนนพระราม 2 เป็นตน้ 

(ง) บรษิทัฯ ทําการประชาสมัพนัธ์ผา่นสอืสงัคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ ดงันี 

- สอื Facebook Page ท ีhttp://www.facebook.com/MasterkoolFan  

- สอื YouTube ท ีhttp://www.youtube.com/user/masterkoolfan 

- สอื LINE (Line ID: Masterkool-Direct) 

(จ) บรษิทัฯ มกีารประชาสมัพนัธ์ผา่นการออกบธู และงานอเีวน้ท์ทงัในประเทศ และต่างประเทศ อย่างต่อเนือง  

- งานแสดงสนิคา้ในประเทศ เชน่ งาน Thailand Industrial Fair 2015 งาน Food & Hotel Thailand 

2015 งาน Homepro Expo งานบา้นและสวนแฟร ์และงานกาชาด เป็นตน้ 

- งานแสดงสนิคา้ในต่างประเทศ เชน่ งาน Canton Fair 2015 (ประเทศจนี) งาน Thailand Week 

Hanoi 2015 (ประเทศเวยีดนาม) งาน Thailand Week Mumbai 2015 (ประเทศอนิเดยี) เป็นตน้ 

(ฉ) บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมและงานทางดา้นสงัคมอย่างต่อเนือง เช่น การมอบ

พดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ ใหก้บัวดั สถานปฏบิตัธิรรม และโรงเรยีน เพอืแกป้ญัหาอากาศรอ้น  

(ช) การทํารายการส่งเสรมิการขาย หรอืจดัรายการส่วนลดทางการคา้เป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึงให้กบัลูกคา้

ประเภทต่างๆ ของบรษิทัฯ  

 ทงันี นอกเหนือจากช่องทางการประชาสมัพนัธ์ทีไดก้ล่าวมาขา้งต้นแล้ว บรษิทัฯ เล็งเห็นถึงความสําคญัในการ

เขา้ถงึลูกคา้โดยตรงเพอืสรา้งความรบัรูถ้งึผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ โดยไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทอียู่ประจําแผนกในสาขาของห้าง

คา้ปลกีสมยัใหม ่เพอืประชาสมัพนัธ์ ใหค้าํแนะนําและสรา้งความรบัรูเ้กยีวกบัผลิตภณัฑ์และตราสนิคา้ของบรษิทัฯ  ทงันี 

ปจัจุบนักลุ่มลูกคา้ในช่องทางห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ เป็นกลุ่มลูกคา้ทีสรา้งรายไดใ้ห้กบับรษิทัฯ มากทีสุด เนืองจากเป็น

ชอ่งทางจําหน่ายขนาดใหญ่กระจายครอบคลุมในทุกภมูภิาคทวัประเทศและเขา้ถึงผูบ้รโิภคไดโ้ดยตรง และมแีนวโน้มการ

เพมิขนึของสาขาอย่างต่อเนือง รวมทงัในปี 2558 บรษิทัฯ จะไดเ้รมินําผลิตภณัฑ์เขา้ไปจําหน่ายในห้างคา้ปลีกรายใหม่

เพมิเตมิ เชน่ ไทวสัด ุเป็นตน้  
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ภาพการประชาสมัพนัธผ์า่นสอืต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพงานแสดงสนิคา้ Canton Fair ทปีระเทศจนี 

 

2)  กลยุทธด้์านการพฒันาและคดัเลือกสินค้าทีมีคณุภาพตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภค  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของความต้องการของผู้บริโภค โดยเมือได้สร้างความรบัรู้ในตราสินค้าและ

เครืองหมายการคา้ของบริษทัฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องมีสินค้าทีมีคุณภาพและคุณลักษณะทีตรงตามความต้องการของ

ผูบ้รโิภค และเหมาะสมกบัตราสนิคา้ของบรษิทัฯ  ทงันี บรษิทัฯ มกีารสาํรวจและสอบถามความตอ้งการของผูบ้รโิภค และ

พฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เพอืตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือง รวมทงัมกีารศกึษาเปรยีบเทียบกบั

ผลติภณัฑข์องคูแ่ขง่เพอืการพฒันาใหไ้ดค้ณุภาพทดีกีวา่อยู่เสมอ โดยชว่งเรมิต้นบรษิทัฯ จําหน่ายผลิตภณัฑ์เกยีวกบัพดั

ลมไอนําเป็นหลกั ซงึผูบ้รโิภคมคีวามกงัวลเกยีวกบัละอองนําทอีาจทําใหเ้ปียก หรอืปว่ย  บรษิทัฯ จงึเรมิสรรหาและพฒันา
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ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ซงึไมม่ลีะอองนํา พรอ้มกบัระบบโอโซนทชีว่ยกาํจดัเชอืโรคเพอืตอบโจทย์ความกงัวลของผูบ้รโิภค 

โดยทีบรษิัทฯ ยังคงพฒันาและคดัเลือกสนิคา้ทีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนือง ซึงล่าสุด 

บรษิัทฯ ไดม้กีารพฒันาระบบควบคุมความชนืในพดัลมไอเย็น เพือช่วยควบคุมระดบัความชืนทีพอเหมาะจากการใช ้   

พดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ  

นอกจากนี บรษิทัฯ ยงัมกีระบวนการและขนัตอนการคน้ควา้ วจิยั พฒันา และคดัสรรผลติภณัฑท์มีคีุณภาพตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเนือง ผา่นการรว่มมอืกนัของทุกฝ่ายในบรษิทัฯ และร่วมมอืพฒันากบัสถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัในบางโครงการ โดยมคีวามต้องการของลูกคา้เป็นเป้าหมายทีสําคญั นอกจากนี 

บรษิทัฯ มกีระบวนการควบคมุคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร โดยมกีารคดัเลือกผูผ้ลิตทีเชอืถือได ้มมีาตรฐานในการผลิต

สนิคา้ทมีคีณุภาพตามทบีรษิทัฯ กาํหนด ซงึบรษิทัฯ มกีารสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์อย่างสมําเสมอ เพือสรา้ง

ความเชอืมนัใหผู้บ้รโิภคถงึผลติภณัฑท์มีคีณุภาพและมคีณุลกัษณะตรงตามความตอ้งการ ทงันีเมอืผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ 

มคีณุภาพจนสามารถไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้แล้วย่อมเกดิการบอกต่อและนํามาซึงชอืเสยีงของตราสนิคา้พรอ้มทงั

ลูกคา้รายใหม่อย่างต่อเนือง ดงันัน บรษิัทฯ จึงให้ความสําคญัมากกบัการพฒันาและการคดัเลือกสินคา้ทีมคีุณภาพซึง

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 

3)  กลยุทธด้์านการกาํหนดราคาทีเหมาะสม 

บรษิทัฯ มกีลยุทธ์การกาํหนดราคาทเีหมาะสมกบัคุณภาพของสนิคา้และอยู่ในระดบัทีสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งใน

ตลาดได ้ซงึบรษิทัฯ วางตําแหน่งผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นสนิคา้ทมีคีุณภาพดแีละคุม้ค่าต่อผูบ้รโิภค พรอ้มทงัมบีรกิาร

หลงัการขาย การรบัประกนัสนิคา้ และมศีนูย์ซ่อมและบรกิาร  ซึงอาจจะแตกต่างจากคู่แข่งรายย่อยบางรายทีเน้นเฉพาะ

การขายสินค้าราคาถูก นอกจากคุณภาพและบรกิารแล้ว บรษิัทฯ ยงัมีกลยุทธ์การกําหนดราคาทีคํานึงถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายของบรษิทัฯ ซงึสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่ลูกคา้รายย่อยใชง้านตามบา้น และลูกคา้องค์กรใชง้านใน

โรงงานหรอืคลังสนิคา้ นอกจากนี ผลิตภณัฑ์ทีมกีารแข่งขนัสูงและมยีอดขายจํานวนมาก บรษิทัฯ อาจพิจารณาราคา

เปรียบเทียบกบัสินคา้ของคู่แข่งในรุ่นทีเทียบเคียงได ้ ทงันี บริษทัฯ เชือว่าจากคุณภาพและการกําหนดราคาสินคา้ที

เหมาะสม จะเป็นหนึงในปจัจยัสาํคญัททีําใหบ้รษิทัฯ และตราสนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นทียอมรบัในตลาดพดัลมไอเย็นทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

)  กลยุทธก์ารบริหารช่องทางการจาํหน่ายและพนักงานขาย 

ภายหลังจากทีได้ผลิตภณัฑ์ทีมีคุณภาพและราคาทีเหมาะสมแล้ว บริษัทฯ จะได้พิจารณาถึงวิธีการส่งมอบ

ผลติภณัฑท์ีดแีก่ลูกคา้และการจดัจําหน่ายสนิคา้ โดยบรษิทัฯ มชี่องทางการจดัจําหน่าย 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ จดัจําหน่าย

โดยตรงจากบรษิทัฯ จําหน่ายผา่นหา้งคา้ปลกีสมยัใหมแ่ละเวป็ไซต์ จําหน่ายผา่นตวัแทนจําหน่ายในประเทศ และตวัแทน

จําหน่ายในต่างประเทศ ซึงปจัจุบนับรษิทัฯ มยีอดจําหน่ายผ่านช่องทางห้างคา้ปลีกมากทีสุด ซึงเป็นช่องทางทีสามารถ

เขา้ถึงผูบ้รโิภคไดง้่ายและมสีาขากระจายอยู่ทัวประเทศ รวมถึงลูกค้าจะได้สมัผสัถึงประสทิธิภาพของสนิค้าก่อนการ

ตดัสนิใจซือสนิคา้ ซึงมผีลต่อการตดัสนิใจซือสนิคา้ของลูกคา้ ทงันี ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯ จําหน่ายสนิคา้ผ่านห้างคา้ปลีก 

เชน่ แมค็โคร โฮมโปร บกิซจีมัโบ ้เมกาโฮม และไทวสัด ุเป็นตน้  

อย่างไรกด็ ีปจัจยัทสีาํคญัทสีดุประการหนึงทจีะทําใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการจําหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางห้างคา้

ปลกีสมยัใหม ่คอื การใหบ้รกิารของพนักงานขาย (Product Consultant : PC) ซึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลการใชง้านของสนิคา้แก่

ลูกคา้โดยตรง โดยบรษิทัฯ มนีโยบายใหม้พีนกังานขายประจําอยู่ในทุกสาขาของหา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ทีจําหน่ายสนิคา้ของ

บรษิัทฯ พฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถการใชง้านผลิตภณัฑ์ของบรษิัทฯ อย่างสมําเสมอ รวมทังมวีิธีการบริหาร

จดัการพนกังานขายซงึปจัจุบนัมมีากกวา่ 200 คน ดงันี 
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-  อบรมพนักงานขายก่อนการปฏิบตัิหน้าที เพือให้มีความรู้ ความเขา้ใจสนิค้าของบริษัทฯ เพือให้สามารถ

นําเสนอและใหค้าํแนะนําสนิคา้แกลู่กคา้ไดถู้กตอ้ง 

-  การกาํหนดเป้าหมายและคา่ตอบแทนในการขายทมีคีวามเหมาะสม เพอืสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน 

-  การตดิตามการปฏบิตังิานของพนกังานขายอย่างใกลช้ดิ เพอืชว่ยสนบัสนุนและแกไ้ขปญัหาทีอาจเกดิขนึ และ

มกีารจดัประชุมพนักงานขายอย่างสมําเสมอทุกเดอืนเพือแลกเปลียนขอ้มูลการปฏบิตัิงาน ตลอดจนสรา้ง

ความสมัพนัธ์อนัดใีนหมูพ่นกังานขาย  

- การวางระบบจัดส่งข้อมูลรายวันในเรืองการจําหน่ายสินค้า และสินค้าคงเหลือในแต่ละรุ่น เพือเพิม

ประสทิธภิาพในการบรหิารสนิคา้คงคลงัและการวางแผนการตลาด 

 

5)   กลยุทธก์ารบริการหลงัการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

โดยทวัไปบริษทัฯ จะรบัประกนัคุณภาพสนิค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลงัจากทีจําหน่ายให้ลูกค้า บรษิทัฯ ให้

ความสาํคญักบัคณุภาพสนิคา้ การบรกิารหลงัการขาย และความพงึพอใจของลูกคา้ เนืองจากเป็นปจัจยัสําคญัในการสรา้ง

ความเชอืถอืในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ทําใหเ้กดิการซอืซําและบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภครายอืน ซึงจะส่งผลต่อยอดจําหน่าย

ของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยเฉพาะความพึงพอใจของลูกคา้ถือเป็นหนึงในเป้าหมายหลกัในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

จงึมกีารสาํรวจความพงึพอใจของลูกคา้จากแบบสอบถาม การโทรศพัท์พูดคุยสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้หลงัการ

ขายหรอืบรกิารอย่างใกลช้ดิ เพอืนําผลวเิคราะห์ขอ้มลูมาทําแผนการปรบัปรงุผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อไป 

 

3.2  ลกัษณะและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

บรษิทัฯ มกีลุ่มลูกคา้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกคา้อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา 

โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การคา้ สถานทีท่องเทียว รา้นอาหาร ลูกคา้รายย่อยทีใชใ้นครวัเรอืน ฯลฯ โดยสามารถแยก

ประเภทของลูกคา้ตามกลุ่มผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ดงันี 

กลุ่มสินค้า ลูกค้าเป้าหมาย 

พดัลมไอนํา  งานกจิกรรมกลางแจง้ แหล่งท่องเทยีว โรงแรม รา้นอาหาร บรเิวณกลางแจง้ วดั สนามกฬีา 

โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

พดัลมไอเยน็ ลกูคา้รายย่อย แหล่งท่องเทยีว โรงแรม รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั สนามกฬีา โรงงาน

อุตสาหกรรม โรงเรยีน คลงัสนิคา้ ฯลฯ 

พดัลมระบายอากาศและ

พดัลมอุตสาหกรรม  

แหล่งท่องเทยีว รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั สนามกฬีา โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ ฯลฯ 

ระบบโอโซน ศูนยก์ารคา้ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลตินําประปา ลกูคา้รายย่อย (สาํหรบัเครอืงลา้งผกั

โอโซนและเครอืงดบักลนิรองเทา้โอโซน) ฯลฯ 

   

กลุ่มลูกคา้ในประเทศสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื ลูกคา้องค์กร และลูกคา้รายย่อย โดยผลิตภณัฑ์กลุ่มพดัลม 

ไอนําไดแ้ก ่พดัลมไอนําแรงดนัสงูและพดัลมไอนําจานหมนุความเรว็สงู มกีลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรทีมพีืนทีกลางแจ้ง เช่น 

แหล่งท่องเทียว โรงแรม รา้นอาหาร การจดังานกจิกรรมบรเิวณกลางแจ้ง ฟาร์มเลียงสตัว์ วดั สนามกีฬา โรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นตน้ สว่นผลติภณัฑก์ลุ่มพดัลมไอเยน็ขนาดใหญ่ทใีชใ้นงานระบบและผลติภณัฑก์ลุ่มพดัลมระบายอากาศ

และพดัลมอุตสาหกรรมมกีลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรทีมพีืนทีเปิดและต้องการระบายอากาศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

คลงัสนิคา้ แหล่งท่องเทยีว รา้นอาหาร วดั สนามกฬีาในรม่ เป็นตน้  นอกจากนี ผลติภณัฑก์ลุ่มพดัลมไอเย็นแบบเคลือนที

มกีลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้รายย่อยใชต้ามบา้นไปจนถงึลูกคา้ประเภทองค์กร 
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3.3  การจาํหน่ายและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บรษิทัฯ จดัจําหน่ายผลติภณัฑผ์า่นทางชอ่งทางการจดัจําหน่าย 4 ชอ่งทางหลกั ไดแ้ก ่การจําหน่ายให้กบัผูบ้รโิภค

โดยตรง (Direct) ธุรกจิคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ตวัแทนจําหน่ายในประเทศ (Dealer) และตวัแทนจําหน่าย

ต่างประเทศ (Agent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) การจาํหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง (Direct) 

บรษิทัฯ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ทุกประเภทให้กบัลูกคา้ทุกประเภทโดยตรงจากหน้ารา้นของบรษิทัฯ ซึงตงัอยู่เลขท ี

12/16-17 และ 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ และขายผ่านพนักงานขายของ  บรษิทัฯ 

ซึงลูกค้าหลกัส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ประเภทองค์กร เช่น ลูกคา้งานกจิกรรมกลางแจ้ง โรงงานอุตสาหกรรม คลังสนิค้า 

โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานทีราชการ เป็นต้น โดยในปี 2558 บรษิัทฯ มีสดัส่วนการจัดจําหน่ายให้กบั

ผูบ้รโิภคโดยตรงรอ้ยละ 21.1 ของรายไดข้ายและบรกิาร 

 

 

ภาพหน้ารา้นบรษิทัฯ 
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2) ธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade)  

บรษิทัฯ มกีารจําหน่ายผลติภณัฑ์พดัลมไอนํา พดัลมไอเย็น และพดัลมอุตสาหกรรมแบบเคลือนที เครอืงล้างผกั

โอโซน และเครอืงกาํจดักลนิรองเทา้ดว้ยโอโซนผ่านช่องทางธุรกจิคา้ปลีกสมยัใหม่ ซึงลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นประเภทลูกคา้

รายย่อย โดยทบีรษิทัฯ แบง่ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern Trade) เป็น 2 ประเภท ดงันี 

ก) จําหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมยัใหม่ทีมีหน้าร้านลูกค้าสามารถสมัผสัและทดลองใช้สินคา้ พร้อมทังรบัรู้

ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ไดก้่อนตดัสนิใจซือ เช่น โฮมโปร แมค็โคร บกิซีจมัโบ ้เมกาโฮม และไทวสัด ุ

เป็นต้น โดยทีในปี 2556 – ปี 2558 จํานวนสาขาของห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ทีบรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตให้นํา

สนิคา้ไปจําหน่ายสามารถแบง่ได ้ดงันี 

แบ่งตามผูค้า้ปลกีสมยัใหม่ 
30 เมษายน 2556 30 เมษายน 2557 30 ธนัวาคม 2558 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) 

โฮมโปร (Home Pro) 20 58 71 

แมค็โคร (MAKRO) 19 47 65 

เมกาโฮม (Mega Home) - 4 5 

ไทวสัดุ (เรมิจาํหน่ายในปี 2558) - - 19 

โกลบอลเฮา้ส์ - - 30 

บกิซ ีจมัโบ้ (Big C Jumbo) - 3 10 

บุญถาวร - - 4 

รวมสาขาของผูค้า้ปลกีสมยัใหม่ 39 112 204 

 

ข) จําหน่ายผา่นแคต็ตาลอ็ก โบรชวัร ์และเวบ็ไซต์ เชน่ ทวีไีดเรค็ 7-แคต็ตาลอ็ก (www.24shopping.co.th) 

www.masterkool-direct.com www.lazada.co.th www.tarad.com www.pantavanij.com เป็นตน้   

ทงันี ในปี 2558 บรษิทัฯ มสีดัสว่นการจดัจําหน่ายผา่นชอ่งทางธุรกจิคา้ปลีกสมยัใหม่รอ้ยละ 43.2 ของรายไดข้าย

และบรกิาร ซงึพจิารณาไดว้า่เป็นชอ่งทางทมียีอดจําหน่ายสงูทสีดุของบรษิทัฯ 

 

ภาพการจําหน่ายผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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ภาพการจําหน่ายผา่นธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่

 

 
ภาพการจําหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์tarad.com 

 

 
ภาพการจําหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์lazada.co.th 
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3) ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ (Dealer)  

การจําหน่ายผลติภณัฑแ์ละบรกิารในประเทศ บรษิทัฯ มชีอ่งทางการจดัจําหน่ายผลติภณัฑผ์า่นตวัแทนจําหน่ายใน

ประเทศ ซงึครอบคลุมถงึ พดัลมไอนํา พดัลมไอเยน็ และพดัลมอุตสาหกรรม ทงัแบบเคลอืนทีและติดตงังานระบบ รวมถึง

การบรกิารหลงัการขายและบรกิารงานเชา่ ซงึลูกคา้ของตวัแทนจําหน่ายมทีงัลูกคา้องคก์รและลูกคา้รายย่อย ทงันี บรษิทัฯ 

มตีวัแทนจําหน่ายในประเทศครอบคลุมทุกภูมภิาคทวัประเทศ โดยทีในปี 2556 – ปี 2558 บริษทัฯ มจีํานวนตัวแทน

จําหน่ายในประเทศ (Dealer) ดงันี  

จาํนวน 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) 

ตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) 144 283 211 

 

ทงันี ตวัแทนจําหน่ายในประเทศของบรษิทัฯ จะตอ้งผา่นขนัตอนการพจิารณาแต่งตงั ซึงคํานึงถึงความสามารถใน

การขายตามเป้าหมาย ขนาดหน้ารา้น ฐานะการเงนิและความสามารถในการชาํระคา่สนิคา้ เป็นหลกั โดยบรษิทัฯ จะมกีาร

ตดิตาม และประเมนิผลงานของตวัแทนจําหน่ายอย่างสมําเสมอ เพือช่วยให้ตวัแทนจําหน่ายของบรษิทัฯ ขายสนิคา้ได้

ตามเป้าการขายทีตงัไว ้  นอกจากนี บรษิทัฯ จะเป็นผูก้ําหนดเงอืนไขการให้วงเงนิเครดติและระยะเวลาการชําระเงิน 

พรอ้มทงัส่วนลด โดยพิจารณาจากประวตัิการชําระหนีในอดตี เป้าหมายยอดขายทีตกลงร่วมกนั ความสามารถในการ

ชาํระหนี เงนิทุนในกจิการ หลกัทรพัย์คําประกนั และปจัจยัอืนๆ ทงันี ในปี 2558 บรษิทัฯ มสีดัส่วนการจดัจําหน่ายผ่าน

ตวัแทนจําหน่ายในประเทศรอ้ยละ 17.1 ของรายไดข้ายและบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ตวัแทนจาํหน่ายต่างประเทศ (Agent) 

การจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ในตลาดต่างประเทศ บรษิทัฯ มตีัวแทนจําหน่ายสนิค้าทีมคีวามรู ้ความ

เชยีวชาญในพนืทีท้องถินในแต่ละประเทศ ซึงมคีวามเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้ในแต่ละผลิตภณัฑ์ในแต่ละพืนท ี

โดยบริษทัฯ เรมิจดัจําหน่ายในประเทศกรีซเป็นแห่งแรกในเดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2547 และ ณ สินปี 2558 บริษทัฯ มี

ตวัแทนจดัจําหน่ายต่างประเทศใน 37 ประเทศทวัโลก เชน่ ญปีุน่ เยอรมนั สเปน ออสเตรเลีย อินเดยี สงิคโปร์ เวยีดนาม 

พมา่ กมัพูชา มาเลเซยี เป็นตน้  ทงันี ในปี 2558 บรษิทัฯ มสีดัส่วนการจดัจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศ

รอ้ยละ 18.5 ของรายไดข้ายและบรกิาร 

 

ภาพตวัอยา่งรา้นคา้ตวัแทนจําหน่าย 

 

ภาพตวัอยา่งเวบ็ไซต์ตวัแทนจําหน่าย 

 



 
 

  31 

 

จํานวนตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศ (Agent) ในปี 2556 – ปี 2558 แบง่ตามภมูภิาค  

จาํนวนตวัแทนจาํหน่ายต่างประเทศแบ่งตามภมูภิาค 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2558 

(สาขา) (สาขา) (สาขา) 

เอเชีย (ยกเว้นประเทศไทย) 19 23 13 

ตะวนัออกกลาง 6 3 6 

ยุโรป 2 8 8 

แอฟริกา 4 4 6 

อเมริกาใต้ 2 2 2 

คาบสมุทรแปซิฟิก 4 3 2 

รวม 37 43 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศ 

 

4. ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั  

4.1   ข้อมลูอตุสาหกรรม 

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เป็นการจําหน่ายพดัลมไอเย็นและพดัลมไอนํา ซึงเป็นสนิคา้ทางเลือกใหม่ในการทําความ

เยน็และประหยดัพลงังาน ซงึตลาดมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ในชว่ง 2 - 3 ปีทีผ่านมาโดยเฉพาะพดัลมไอเย็น เนืองจาก

เป็นเทคโนโลยใีหมท่มีกีารนําเสนอต่อผูบ้รโิภคไดไ้ม่นาน และยงัไม่มหีน่วยงานใดทําการสํารวจขอ้มูลของมูลค่าตลาดใน

ประเทศ  อย่างไรกต็าม ขอ้มลูจากผูบ้รหิารพบวา่ ปจัจุบนัยงัไมม่กีารผลิตพดัลมไอเย็นภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการ

นําเขา้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน เนืองจากมีต้นทุนทีตํากว่าการผลิตเองภายในประเทศ ทังนีเมือ

พจิารณามลูคา่การนําเขา้พดัลมไอเยน็ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (Evaporative Air Coolers)  ในช่วง 3 ปีทีผ่านมาสรุปได้

ดงันี 
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สถิติการนําเข้าพดัลมไอเยน็ 

ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 2556-2557 2557-2558 

มูลค่าการนําเขา้พดัลมไอเยน็ของประเทศ 141.46 189.48 156.91 34.0 -17.2 

ทมีา:  กรมศุลกากร 

ขอ้มลูจากกรมศลุกากรพบวา่ การนําเขา้พดัลมไอเยน็ขนาดกลางถึงใหญ่ในปี 2557 มมีูลค่ารวม 189.48 ล้านบาท 

เติบโตจากปี 2556 ร้อยละ 34.0 เนืองจาก ผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นเป็นสินค้าชนิดใหม่ทีสามารถใช้ทดแทน

เครอืงปรบัอากาศหรอืพดัลม โดยมคีณุสมบตัเิดน่คอื ลดอุณหภมูขิองสภาพแวดล้อมไดด้กีว่าพดัลมและประหยดัพลงังาน

มากกวา่เครอืงปรบัอากาศ ประกอบกบัประเทศไทยมอีากาศรอ้นถงึรอ้นมาก และผลติภณัฑ์ไดร้บัการนําเสนอต่อผูบ้รโิภค

เมอืไมน่านและไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีจงึทําใหผ้ลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็มอีตัราการเตบิโตสงู   

ขณะทีในปี 2558 มมีูลค่าการนําเข้ารวม 156.91 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 17.2 เนืองมาจากภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมทหีดตวัตงัแต่ปี 2557 แมจ้ะขยายตวัเรง่ขนึในปี 2558 แต่ไมม่ากนกั โดยอตัราการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม

อยู่ในอตัราร้อยละ 0.1 และพบว่าในปี 2558 การลงทุนภาคเอกชนมีการหดตวั ร้อยละ 2.0 ตามข้อมูลของสํานักงาน

กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ (สศช.)  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทมีา: สํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

นอกจากนี หากพจิารณาภาพรวมอุตสาหกรรมเครอืงปรบัอากาศ ซงึเป็นผลติภณัฑป์ระเภทใกล้เคยีงกบัผลิตภณัฑ์

ของบรษิทัฯ พบว่าในช่วง 5 ปีทีผ่านมามูลค่าการจําหน่ายเครอืงปรบัอากาศในประเทศไทยมแีนวโน้มขยายตัวอย่าง

ต่อเนือง โดยในปี 2554 มกีารจําหน่ายเครอืงปรบัอากาศในประเทศรวมทงัสนิ 1.12 ลา้นเครอืง คดิเป็นมูลค่า 14,364 ล้าน

บาท และในปี 2558 มกีารจําหน่ายเครอืงปรบัอากาศในประเทศรวมทงัสนิ 1.72 ล้านเครอืง คดิเป็นมูลค่า 22,701 ล้าน

บาท ทงันี จากปี 2554 - ปี 2558 จํานวนเครอืงปรบัอากาศทจีําหน่ายในประเทศมกีารเจรญิเติบโตเฉลียสะสมต่อปีรอ้ยละ 

8.92 (Cumulative Average Growth Rate หรอื “CAGR”) และมลูคา่การจําหน่ายเครอืงปรบัอากาศทีจําหน่ายในประเทศ

มกีารเจรญิเตบิโตเฉลยีสะสมต่อปีรอ้ยละ 9.59 (CAGR) 

เมอืพจิารณาถงึการจําหน่ายพดัลมบา้นในประเทศ ซงึเป็นสนิคา้อีกกลุ่มหนึงทีใกล้เคยีงกบัผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ 

พบวา่จํานวนพดัลม และมลูคา่การจําหน่ายพดัลมในประเทศตงัแต่ปี 2556 เป็นต้นไปมกีารเปลียนแปลงไม่มากนัก ทงันี 

เนืองจากตลาดพดัลมตามบ้านอาจอยู่ในภาวะอิมตวั อย่างไรก็ตาม เมอืเปรยีบเทียบมูลค่าระหว่างตลาดพัดลมและ

การจาํหน่ายเครืองปรบัอากาศในประเทศไทย 

ล้านบาท

 เครอืง

การจาํหน่ายพดัลมในประเทศไทย 

ล้านบาท

 เครอืง
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เครืองปร ับอากาศพบว่า ตลาดพัดลมมีมูลค่าน้อยกว่ามาก โดยมีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดของ

เครอืงปรบัอากาศในปี 2558  

 

4.2   คู่แข่งในอตุสาหกรรม 

ผูป้ระกอบการทจีําหน่ายพดัลมไอนําและพดัลมไอเยน็ซงึเป็นผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ ทีอาจพิจารณาไดว้่าเป็น

คู่แข่งของบรษิทัฯ มเีป็นจํานวนมากในประเทศ เนืองจากใชเ้งนิทุนไม่สูงมากนัก มอีตัราการเติบโตสูงและมอีตัรากําไร

ขนัตน้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ซงึไดร้บัความนิยมมากขนึเรอืยๆ ในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมา อย่างไรก็

ตาม ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นสนิคา้ทีมจีุดเด่นดา้นคุณภาพ และมรีะบบโอโซนเพือฆ่าเชอืโรคในนํา มรีะบบควบคุม

ความชืน ลดอุณหภูมิได้ทันทีทีเปิดใช้ รวมทังตราสินค้า “MASTERKOOL” ทีโดดเด่นเป็นทียอมรบัในตลาดด้าน

ผลติภณัฑท์ําความเยน็ทมีคีณุภาพ ซงึจําหน่ายพดัลมไอนํามานานกวา่ 10 ปี  นอกจากนี คูแ่ขง่ของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็น

รายเลก็ โดยหากเป็นรายทมีขีนาดรายไดใ้กลเ้คยีงกบับรษิทัฯ จะเน้นทําการจําหน่ายเครอืงใชไ้ฟฟ้าหลายชนิด และไม่ได้

เน้นทําการตลาดพัดลมไอเย็นหรอืพัดลมไอนําอย่างจริงจงั  โดยปจัจุบนัยงัไม่มคีู่แข่งในตลาดทีมตีราสินคา้ระดบัโลก 

(World class brand) ทจีําหน่ายผลติภณัฑแ์บบเดยีวกนักบับรษิทัฯ  

เมอืพจิารณาขนาดรายไดข้องบรษิทัฯ เทียบกบัขอ้มูลของบรษิทัคู่แข่งจากงบการเงนิซึงปรากฎบนเวบ็ไซต์กรม

พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ อาจสรปุไดว้า่ บรษิทัฯ คอืหนึงในผูนํ้าดา้นผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นและพดัลมไอนํา 

ซึงบรษิทัฯ มกีารทําตลาดมาอย่างจรงิจงัและต่อเนืองมานานกว่า 10 ปี และสอดคล้องกบัสโลแกนทีว่า “มาสเตอร์คลู 

ผูนํ้าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” 

 

4.3 แนวโน้มอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในอนาคต 

พดัลมไอเยน็ซงึเป็นสนิคา้หลกัของบรษิทัฯ จดัว่าเป็นสนิคา้ทางเลือกระหว่างพดัลมตามบา้นในตลาดซึงบางครงั

การใชง้านในช่วงทีอากาศรอ้นจดัอาจไม่ไดช้่วยลดอุณหภูมขิองสภาพแวดล้อม พรอ้มทงัอาจสรา้งความหงุดหงดิให้กบั

ผูใ้ช้งานได้ และเครืองปรบัอากาศซึงให้ความเย็นสบายให้เมอือยู่ภายในอาคาร แต่ความเย็นจะมาพร้อมกบัค่าไฟฟ้า

จํานวนมากและสนิคา้มรีาคาแพง ซงึผลติภณัฑพ์ดัลมไอเย็นไดป้ระยุกต์ใชน้วตักรรมใหม่เขา้มาตอบสนองความต้องการ

ของผูบ้รโิภคในประเดน็ดงักล่าวโดยใหค้วามเยน็สบายพรอ้มดว้ยคา่ไฟฟ้าทีน้อยมากเทียบกบัเครอืงปรบัอากาศ และไม่มี

การใชส้ารเคมทีเีป็นอนัตรายต่อสงิแวดลอ้ม  นอกจากนี พดัลมไอเยน็เป็นผลติภณัฑใ์หม่ซึงไดร้บัการนําเสนอต่อผูบ้รโิภค

ไมน่าน จงึทําใหย้งัมโีอกาสในการเตบิโตอกีมากในอนาคต   

ดงันนั เมอืพจิารณาตลาดของพดัลมไอเยน็ ผูบ้รหิารเชอืว่าจะมแีนวโน้มเติบโตเพิมสูงขนึอย่างต่อเนือง เนืองจาก

เป็นผลิตภณัฑ์จากนวตักรรมใหม่ทีตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค โดยให้ความเย็นมากกว่าพดัลมทัวไป และ

ประหยดัพลงังานมากกวา่เครอืงปรบัอากาศ ขณะทีพดัลมไอนําทีมกีารพ่นละอองนําไดร้บัความนิยมน้อยกว่า และลูกคา้

สว่นใหญ่จะเป็นลูกคา้องคก์ร เชน่ โรงแรม โรงเรยีน สวนอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลียงสตัว์ เป็นต้น นอกจากนี 

ผูบ้รหิารยงัให้ความเห็นว่า ตลาดพดัลมไอนําจะเติบโตไดไ้ม่มากเมอืเทียบกบัพดัลมไอเย็น และในอนาคตตลาดพดัลม   

ไอนําอาจจะถูกแทนทดีว้ยพดัลมไอเย็นซึงมคีุณสมบตัิทีดกีว่า  อย่างไรกต็าม การประยุกต์ใชง้านกบับางสถานทีอาจจะ

เหมาะสมกบัพดัลมไอนํามากกวา่ เชน่ การจดังานกจิกรรมกลางแจง้ ลานเบยีร ์สนามกฬีา เป็นตน้  
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ปจัจยัสาํคญัทสีง่ผลต่อธุรกจิการจําหน่ายพดัลมไอเยน็และพดัลมไอนํา 

1) การเตบิโตของหา้งคา้ปลกีสมยัใหม ่ 

ชอ่งทางการจดัจําหน่ายเป็นปจัจยัสําคญัทีส่งผลต่อการเติบโตของธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิทีอยู่ในช่วงการเติบโต

และมคีวามต้องการสูง และปจัจุบนัช่องทางการจดัจําหน่ายทีสําคญัและไดร้บัความนิยมจากผู้บรโิภคอย่างมาก ไดแ้ก ่ 

ห้างคา้ปลีกสมยัใหม่ ดงันัน การเติบโตและการขยายสาขาของห้างค้าปลีกสมยัใหม่จึงส่งผลต่อการเพิมขนึของช่อง

ทางการจดัจําหน่ายและโอกาสในการจําหน่ายสนิคา้ในประเทศ  

ห้างค้าปลีกสมยัใหม่ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 

สาขา สาขา สาขา สาขา 2555-2556 2556-2557 2557-2558 

เทสโก้โลตสั 146 157 163 170 7.5 3.8 4.3 

บิกซี 113 119 121 125 5.3 1.7 3.3 

แมคโคร 57 64 79 82 12.3 23.4 3.8 

โฮมโปร 53 64 71 77 20.8 10.9 8.5 

ไทวสัด ุ 23 35 40 45 52.2 14.3 12.5 

เมกา โฮม - 2 4 7 n/a 100.0 75.0 

รวม 392 441 478 506 12.5 8.4 5.9 

ทมีา: การรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ และรายงานประจําปีของหา้งคา้ปลกี 

ในระหว่างปี 2555 – ปี 2558 จํานวนสาขาของห้างคา้ปลีกสมยัใหม่มกีารเพิมขนึอย่างต่อเนือง จากจํานวนรวม 

392 สาขาในปี 2555 มาเป็น 506 สาขาในปี 2558 หรอืคดิเป็นอตัราการเติบโตเฉลียต่อปีรอ้ยละ 8.9 ซึงการเติบโตอย่าง

ต่อเนืองของชอ่งทางการจดัจําหน่ายจะมผีลสําคญัต่อการเติบโตของยอดจําหน่ายสนิคา้ทีวางจําหน่ายในห้างคา้ปลีกนัน 

ซงึรวมถงึพดัลมไอเยน็ พดัลมไอนําและพดัลมอุตสาหกรรมดว้ย 

2) สภาพอากาศ 

การเตบิโตของตลาดพดัลมไอเยน็และพดัไอนําของประเทศไทยขนึอยู่กบัสภาวะอากาศรอ้น และอุณหภูมทิีสูงขนึ

ในแต่ละปี โดยเฉพาะชว่งฤดรูอ้นชว่งตงัแต่ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ์ถงึเดอืนมถิุนายน ซึงประเทศไทยมอีากาศรอ้นจดัจะ

การทาํความเยน็ 

การใช้พลงังาน 
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เป็นชว่งทมียีอดจําหน่ายสงูทสีดุ  ทงันี ขอ้มลูจากกรมอุตุนิยมวทิยาเกยีวกบัอุณหภมูสิงูสดุเฉลยีในแต่ละปี แสดงให้เห็นว่า

อุณหภมูเิฉลยีเพมิสงูขนึในตลอดระยะเวลาหลายสบิปีทผีา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทมีา: กรมอุตุนิยมวทิยา 

อุณหภูมเิฉลียสูงสุดตงัแต่ปี 2494 – ปี 2555 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมเิฉลียสูงสุดในประเทศไทยเพิมสูงขนึอย่าง

ต่อเนือง เมอืสงัเกตจากเสน้ค่าเฉลียจะพบว่าอุณหภูมเิพิมสูงขนึจาก 32.1 องศาเซลเซียส ในปี 2494 เป็น 32.7 องศา

เซลเซยีส ในปี 2555 หรอืคดิเป็นการเตบิโตเฉลยีสะสมรอ้ยละ 0.03 ทงันี แนวโน้มการเพมิขนึของอุณหภมูสิงูสดุเฉลียของ

ประเทศไทยจะสง่ผลดตี่อธุรกจิทเีกยีวกบัเครอืงทําความเยน็ 
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5. การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

ขนัตอนการจดัหาผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มขีนัตอนดงัต่อไปนี 

 
 

 

5.1 การจดัหา วตัถดิุบ ชินส่วนประกอบ และผลิตภณัฑส์าํเรจ็รปู 

บรษิทัฯ ให้ความสําคญัต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยมฝี่ายวจิยัและพฒันาทีทําการศกึษา พฒันากระบวนการ

ผลิต และคดิค้นผลิตภณัฑ์นวตักรรมใหม่ เพือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ทีมคีุณภาพอย่างต่อเนือง และรกัษาการเป็นผู้นําทาง

การตลาดในฐานะผลติภณัฑท์างเลอืกใหมข่องความเย็นสบายภายใต้สโลแกน “ผูนํ้าตวัจรงิ ความเย็นยุคใหม่” อย่างไรก็

ตาม ตน้ทุนการผลติผลติภณัฑบ์างประเภทไมคุ่ม้คา่ต่อการลงทุน เนืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น เงนิลงทุนในเครอืงจกัรหรอื

อุปกรณ์ทมีมีลูคา่สงู ความชาํนาญและประสบการณ์ระดบัสงูทีจําเป็นในการผลิตของผูค้วบคุมเครอืงจกัรและแรงงานทีใช้

ในการผลิต เป็นต้น ทําให้บริษัทฯ เลือกทีจะสงัผลิตชินส่วนต่างๆ มาเพือประกอบเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป และสงั

การจดัซือผลิตภณัฑ์ 

การคดิคน้วจิยั และออกแบบผลติภณัฑ ์

การสรรหาผูผ้ลติ และว่าจา้งผลติผลติภณัฑ ์

การนําเข้าผลิตภณัฑ ์

การบริหารคลงั 

การสรรหาและคดัเลอืกผลติภณัฑ ์

การสงัซอืผลติภณัฑ ์

ผลิตภณัฑว่์าจ้างผลิต ผลิตภณัฑส์าํเรจ็รปู 

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์

การจดัจาํหน่ายและการกระจายผลิตภณัฑ ์

การบริการหลงัการขาย 

การประกอบพดัลมไอนํา 

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์
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ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูมาจําหน่าย ซงึผลติภณัฑท์สีงัซอืตอ้งมคีณุภาพและมาตรฐานเทยีบเท่ากบัของบรษิทัฯ และอยู่ภายใต้

ตน้ทุนทสีมเหตุสมผล  

ในการจดัหาวตัถุดบิ ชนิสว่นประกอบและผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู ของบรษิทัฯ แบ่งเป็นการจดัซือผลิตภณัฑ์ทีบรษิทัฯ 

ออกแบบเอง และการจดัซอืผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู โดยบรษิทัฯ จดัซอืผลติภณัฑ์สําเรจ็รูปและชนิส่วนผลิตภณัฑ์สําเรจ็รูปรอ

การประกอบสว่นใหญ่มาจากผูค้า้หรอืผูผ้ลิต (Supplier) ในประเทศจีนเป็นหลกั ทงันี บรษิทัฯ จดัหาผลิตภณัฑ์จากผูค้า้

หรือผู้ผลิต (Supplier) โดยคํานึงถึงคุณภาพและราคาของสินค้า รวมถึงความน่าเชือถือ ความสามารถในการจัดหา 

ความสามารถในการจดัสง่ และความชาํนาญของผูผ้ลติเป็นสาํคญั โดยบรษิทัฯ ไดก้ําหนดขนัตอนการดําเนินการจดัซือไว้

อย่างเป็นระบบ โดยมทีะเบยีนของผูค้้าหรอืผูผ้ลิตทีไดผ้่านการอนุมตัิจากฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ (Approved Vendor 

List) และมกีารเปรียบเทียบราคาทีมกีารเสนอจากผู้จดัหาสินคา้มากกว่า 1 รายขนึไป เพือให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อ 

บรษิทัฯ   

 ผลิตภณัฑอ์อกแบบ  

บรษิทัฯ เป็นผูค้ดิคน้ วจิยั และออกแบบผลติภณัฑ ์โดยใชข้อ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ยอดขายของบรษิทัฯ ความ

คดิเหน็ของลูกคา้ และแนวทางจากผูบ้รหิาร เป็นตน้ ในการพฒันาแนวคดิและดําเนินงานวจิยัและพฒันา จากนันบรษิทัฯ 

ทําการสรรหาและวา่จา้งผูผ้ลติต่างประเทศผลติผลติภณัฑ์ตามคุณภาพและลกัษณะตามทีกําหนดไว ้ซึงมตี้นทุนการผลิต

ตํากวา่การผลติในประเทศ โดยสาํหรบัผลติภณัฑอ์อกแบบของบรษิทัฯ แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี 

1.  ผลิตภณัฑ์สําเรจ็รูปพรอ้มจําหน่าย ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นชนิดเคลือนที (Masterkool I-Kool) 

และเครอืงล้างผกัโอโซน โดยภายหลงัจากทีผู้ผลิตต่างประเทศผลิตผลิตภณัฑ์ตามคุณสมบตัิทีบริษัทฯ 

กาํหนดแลว้นนั บรษิทัฯ จะนําเขา้ผลติภณัฑส์ําเรจ็รูปเขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑ์ นอกจากนี บรษิทัฯ ยงัได้

ทําสญัญาให้ผูผ้ลิตรบัประกนัคุณภาพสนิคา้พดัลมไอเย็นชนิดเคลือนที หากสนิคา้ไม่เป็นไปตามคุณภาพที

บรษิทัฯ กาํหนดไว ้บรษิทัฯ สามารถเรยีกคา่ชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา   

2.  ชนิสว่นผลติภณัฑร์อการประกอบ ไดแ้ก ่ผลติภณัฑก์ลุ่มพดัลมไอนํา ซงึบรษิทัฯ สงัซือชนิส่วนจากหลายแห่ง

และทําการประกอบทโีรงงานของบรษิทัฯ  

 

 ผลิตภณัฑส์าํเรจ็รปู 

ในสว่นของผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู บรษิทัฯ จะเป็นผูส้รรหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ทีมคีุณภาพเหมาะสมจากผูผ้ลิตใน

ต่างประเทศ โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ และสงัซอืผลติภณัฑโ์ดยนําเขา้มาในรปูผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูพรอ้มกบับรรจุภณัฑ ์

โดยผลิตภณัฑ์สําเรจ็รูปทีบรษิทัฯ นําเขา้มาขาย เช่น พดัลมไอเย็นชนิดเคลือนที พดัลมอุตสาหกรรมและพดัลมระบาย

อากาศ และเครอืงกาํจดักลนิรองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้  นอกจากนี บรษิทัฯ ยงันําเขา้ผลิตภณัฑ์สําเรจ็รูปประเภทพดัลม

ไอเยน็ขนาดใหญ่ชนิดตดิตงัสาํหรบัใชใ้นงานระบบในตระกูล U-KOOL รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบรษิทัฯ 

จะนําผลติภณัฑด์งักล่าวมาประกอบและตดิตงัทหีน้างานตามทตีกลงกบัลูกคา้ของบรษิทัฯ 

สําหร ับการจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่น ใหม่  หากผลิตภัณฑ์ เ ข้าข่าย เกณฑ์ทีต้องขอใบอนุญาตมาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) บรษิทัฯ จะทําการยืนใบขออนุญาตกบัสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึงต้อง

ผา่นขนัตอนการสง่ตวัอย่างสนิคา้ไปตรวจสอบตามเกณฑม์าตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคมุคณุภาพของโรงงานผูผ้ลิต

รวมถงึการไปเยยีมชมโรงงานของผูผ้ลติต่างประเทศ หากผลติภณัฑม์มีาตราฐานตามทีกําหนด และโรงงานผูผ้ลิตมรีะบบ

ควบคมุคณุภาพทไีดม้าตรฐานตามท ีสมอ. กาํหนดจงึจะออกใบอนุญาต มอก. ให้กบับรษิทัฯ ทงันี สมอ. มมีาตรฐานการ

ตดิตามผลหลงัการอนุญาต โดยจะสุม่ตรวจสนิคา้ทวีางจําหน่ายและเขา้ตรวจโรงงานเป็นระยะ 
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5.2 การนําเข้าผลิตภณัฑ์ 

เมือผลิตภณัฑ์ของบรษิัทฯ ผลิตตามการว่าจ้างหรือตามคําสงัซือเป็นทีเรยีบรอ้ยแล้ว ผู้ผลิตต่างประเทศหรือ  

บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัจา้งตวัแทนผูส้ง่สนิคา้ทีมใีบอนุญาตส่งสนิคา้ออก ทงันี ขนึอยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัฯ กบัผูผ้ลิต 

นอกจากนี บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบคณุภาพสนิคา้อย่างสมําเสมอเพือให้มนัใจว่าผลิตภณัฑ์มคีุณภาพและลกัษณะตามที

บรษิทัฯ กาํหนด  

ทงันี บรษิทัฯ จะมกีารป้องกนัความเสยีงทอีาจเกดิจากการขนส่งสนิคา้โดยในสญัญากบัผูผ้ลิตและตวัแทนส่งออก

จะระบวุา่ บรษิทัฯ รบัรูส้ทิธขิองผลติภณัฑเ์มอืผลติภณัฑถ์ูกสง่มาทบีรษิทัฯ แลว้ หรอืในกรณีทสีญัญาไม่มกีารระบุการรบัรู้

สทิธดิงักล่าว บรษิทัฯ จะดาํเนินการทําประกนัภยัการขนสง่สนิคา้เพอืป้องกนัความเสยีหายทอีาจเกดิขนึระหวา่งการขนสง่ 

เมอืผลติภณัฑถ์ูกส่งมายงัท่าเรอืแล้ว บรษิทัฯ จะจดัจ้างผูด้ําเนินพิธีการทางศุลกากร เพือนําผลิตภณัฑ์ออกจาก

ท่าเรอื โดยขนสง่ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูเขา้คลงั และขนส่งชนิส่วนผลิตภณัฑ์สําหรบัการประกอบไปยงัโรงงานประกอบของ

บรษิทัฯ 

  

5.3 การบริหารจดัการคลงัสินค้า 

เมือสินค้าได้รบัการจัดส่งมาทีคลังของบริษัทฯ ซึงมี 2 แห่งประกอบด้วย คลังพนัสนิคม และคลังปทุมธานี 

เจ้าหน้าทีฝ่ายบรหิารคลงัสนิคา้จะเป็นผูต้รวจนับสนิคา้ให้ตรงกบัรายการจํานวนสนิคา้ทีทางผูผ้ลิตแจ้งการจดัส่งโดยที

บรษิทัฯ บรหิารจดัการคลงัสนิคา้โดยใชร้ะบบสารสนเทศ โดยจะมกีารตรวจนบัผลติภณัฑท์ีจะจดัเกบ็เขา้ และเบกิออกจาก

คลงัสนิค้า และมีการติดตามจํานวนผลิตภณัฑ์คงเหลือในคลงัด้วยระบบสารสนเทศดงักล่าวอย่างสมําเสมอ ในกรณีที

จํานวนผลิตภณัฑ์คงเหลือเท่ากบัระดบัทีกําหนด บริษทัฯ จะดําเนินการสงัซือผลิตภณัฑ์เพิมเติมเพือไม่ให้กระทบต่อ

ยอดขายของบรษิัทฯ ทงันี บรษิัทฯ จะดําเนินการตรวจนับผลิตภณัฑ์ในคลงัสินค้าเป็นประจําทุกเดือนโดยตรวจเช็ค

ผลติภณัฑท์มีอียู่กบัยอดทแีสดงในระบบสารสนเทศทใีชใ้นการบรหิารคลงัสนิคา้    

บรษิทัฯ มกีารบรหิารคลงัสนิคา้อย่างต่อเนือง โดยมกีระบวนการตงัแต่การประมาณการยอดขายในอนาคต เพือ

กาํหนดแผนการจดัซือ และแผนการผลิตสนิคา้ของบรษิทัฯ รวมไปถึงมกีารกําหนด Safety stock ซึงบรษิทัฯ ใชใ้นการ

บรหิารระดบัจํานวนผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม ในกรณีทีปรมิาณสนิคา้อยู่ในระดบัตํากว่าระดบัที

กําหนด บรษิทัฯ จะดําเนินการสงัซือสนิคา้หรือผลิตสนิคา้เพิมมากขนึเพือให้เป็นไปตามแผนการจดัซือ และไม่ตํากว่า

ระดบั Safety stock ขนัตําของบรษิทัฯ ทงันี บรษิทัฯ มกีารปรบัระดบั Safety stock ปีละ 2 ครงั คอื ในเดอืนพฤษภาคม

และเดอืนพฤศจกิายน เพอืใหส้นิคา้คงคลงัของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัทีเหมาะสมเพือรองรบัการจําหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ 

ในฤดรูอ้น  

 

5.4 การตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ์ 

บรษิทัฯ มกีารตรวจสอบผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูและชนิสว่นประกอบพดัลมไอนําภายหลงัจากการจดัส่งมาทีคลงัสนิคา้

ของบรษิทั โดยฝ่ายควบคมุคณุภาพสนิคา้เป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของชนิส่วนประกอบ 

และผลติภณัฑเ์พอืใหใ้ชง้านไดอ้ย่างสมบรูณ์ สาํหรบัผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูทนํีาเขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑจ์ากผูผ้ลติ บรษิทัฯ 

มกีารสุ่มเพือตรวจเชค็คุณภาพสนิคา้อย่างสมําเสมอ นอกจากนี บรษิทัฯ มนีโยบายรบัประกนัคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้กบั

ลูกคา้ โดยบรษิทัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบการซ่อมแซมเพอืใหผ้ลิตภณัฑ์มสีภาพสมบูรณ์ โดยทวัไปการรบัประกนัสนิคา้ของ

บรษิทัฯ จะมรีะยะเวลา 1 ปี    

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการเคลมสนิคา้และชนิสว่นผลติภณัฑท์ไีมเ่ป็นไปตามาตรฐานเพอืให้ผูผ้ลิตคนืเงนิ

ค่าสินคา้แก่บรษิทัฯ หรอืดําเนินการส่งผลิตภณัฑ์ใหม่มาทดแทนตามแต่ตกลง นอกจากนี บริษทัฯ ยงัไดท้ําสญัญาให้
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ผูผ้ลติรบัประกนัคณุภาพสนิคา้พดัลมไอเยน็ชนิดเคลอืนท ีหากสนิคา้ไม่เป็นไปตามคุณภาพทีบรษิทัฯ กําหนดไว ้บรษิทัฯ 

สามารถเรยีกคา่ชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา   

 

5.5 การประกอบผลิตภณัฑ์ 

กลุ่มผลติภณัฑ์พดัลมไอนํา หลงัจากผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในส่วนของชนิส่วนทีใชใ้นการประกอบ

ผลติภณัฑพ์ดัลมไอนําแลว้ บรษิทัฯ จะนํามาประกอบทีโรงงานทีพนัสนิคมของบรษิทัฯ ดว้ยมาตรฐานการบรหิารจดัการ 

ISO 9001:2008 ทงันี เมอืประกอบแลว้เสรจ็บรษิทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑอ์กีครงัหนึง ก่อนนําสนิคา้

ไปเกบ็ทคีลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ เพอืรอการจดัจําหน่ายต่อไป 

 

5.6 การจดัจาํหน่ายและการกระจายผลิตภณัฑ์ 

 การจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ 

บรษิทัฯ จดัจําหน่ายผลติภณัฑผ์า่นทางชอ่งทางการจดัจําหน่าย ไดแ้ก ่การจําหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงจาก

บรษิทัฯ  (Direct) ธุรกจิคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ซึงรวมถึงออนไลน์ (On line Marketing) ตวัแทนจําหน่ายใน

ประเทศ (Dealer) และตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศ (Agent)   

 การกระจายผลติภณัฑ์ 

บรษิทัฯ กระจายผลติภณัฑไ์ปยงัลูกคา้และชอ่งทางการจําหน่ายโดยรถขนส่งของบรษิทัฯ และผ่านผูใ้ห้บรกิาร

ขนสง่สนิคา้ โดยบรษิทัฯ ดาํเนินการวา่จา้งบรษิทับรกิารขนสง่สนิคา้จํานวน 3 ราย โดยคดิค่าจดัส่งตามระยะทาง นําหนัก 

และปรมิาตรของผลติภณัฑ ์โดยหากเกดิการเสยีหายระหวา่งขนสง่ บรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนสง่สนิคา้จะเป็นผูช้ําระค่าเสยีหาย

ใหก้บับรษิทัฯ 

 

5.7 การบริการหลงัการขาย 

บรษิทั ฯ มนีโยบายรบัประกนัสนิคา้  ซงึมรีะยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลียนอะไหล่ทุกชนิส่วนฟรเีป็นระยะเวลา 

1 ปี  ภายหลงัจากการซือสนิคา้ และมทีีมช่างเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภูมภิาคทวัประเทศ  ซึงลูกคา้สามารถ

ติดต่อแจ้งและสอบถามขอ้มูลไดผ้่าน Call center ไดท้ีเบอร์โทรศพัท์ 0 2953 8800 ไดทุ้กวนั  นอกจากนี บรษิทัฯ 

ให้บรกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) ภายหลงัจากทีหมดประกนัสนิคา้แล้ว รวมไปถึงการขายบรกิารการ

บาํรงุรกัษา (Maintenance) สาํหรบัสนิคา้ทหีมดอายุการรบัประกนั 

 

6.    ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

- ไมม่ ี- 
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ปัจจยัความเสียง 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั และแนวทางในการลดผลกระทบ หรอืแนวทางป้องกนัความเสยีงสามารถสรปุไดด้งันี 

 

1. ความเสียงในการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 

1.1 ความเสยีงจากการแขง่ขนัในธุรกจิทอีาจมแีนวโน้มเพมิสงูขนึ 

การแขง่ขนัในธุรกจิของบรษิทัฯ อาจจะมแีนวโน้มเพิมสูงขนึจากการเพิมขนึของความต้องการของตลาดในกลุ่ม

ผลติภณัฑท์ดแทนเครอืงปรบัอากาศ เนืองจากปจัจุบนัผลติภณัฑพ์ดัลมไอนําและพดัลมไอเยน็เป็นทีรูจ้กัมากขนึของตลาด 

โดยเฉพาะตลาดพดัลมไอเยน็ซงึมแีนวโน้มอตัราการเตบิโตสงู เป็นผลใหม้ผีูป้ระกอบการหลายรายเรมิเขา้สู่ตลาดและเป็น

คูแ่ขง่โดยตรงกบับรษิทัฯ ซงึอาจจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ    

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารทําการตลาดอย่างต่อเนืองส่งผลให้ตราสนิคา้ “MASTERKOOL” เป็นทียอมรบัทวัไป

ในตลาดเกยีวกบัผลติภณัฑท์ําความเยน็ในพนืทเีปิด ประกอบกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์การทําธุรกจิในกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ทดแทนเครืองปรบัอากาศเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี รวมทังบริษทัฯ ยังมพีันธมิตรทางธุรกิจทีทําธุรกิจ

ดว้ยกนัมานานและมชี่องทางการจดัจําหน่ายหลายช่องทาง ทงัห้างคา้ปลีกสมยัใหม่มากกว่า 200 แห่ง จําหน่ายผ่าน

ตวัแทนจําหน่ายในประเทศมากกว่า 210 แห่ง และจําหน่ายผ่านตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศมากกว่า 30 แห่งทวัโลก  

โดยทีบรษิัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดทีเน้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นหลัก ซึงมฝี่ายวิจ ัยทําหน้าทีในการออกแบบ 

พฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อย่างสมาํเสมอ เป็นผลให้ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ ไดร้บัความ

นิยมและมคีวามแตกต่างจากคู่แข่งรายอืน  นอกจากนี บรษิทัฯ เชอืว่าขนาดของตลาดกลุ่มผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นยงัมี

โอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก เนืองจากคณุสมบตักิารประหยดัพลงังานไดม้ากเมอืเทียบกบัเครอืงปรบัอากาศและให้ความเย็น

ไดท้นัทโีดยทไีมส่รา้งละอองนํา ซงึตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างด ี  

ดงันนั ดว้ยคณุภาพสนิคา้และตราสนิคา้ทีแขง็แกร่ง  บรษิทัฯ เชอืว่าจะสามารถดําเนินธุรกจิภายใต้การแข่งขนัที

อาจเพมิสงูขนึได ้โดยไมม่ผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั 

 

1.2 ความเสยีงจากการผนัผวนของรายไดใ้นระหวา่งปี  

ผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์เพือลดความรอ้น และให้อากาศเย็น ดงันัน รายไดจ้ากการ

ขายในระหว่างปีของบรษิทัฯ จึงผนัผวนตามฤดูกาล โดยทุกปีบรษิทัฯ จะมยีอดขายสูงสุดในช่วงฤดูรอ้นประมาณเดอืน

กมุภาพนัธ์ถงึเดอืนมถิุนายน สง่ผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ ในครงึปีแรกสงูกวา่ผลประกอบการในครงึปีหลงั ซึงจะมี

รายไดส้งูทสีดุในไตรมาสท ี2    
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บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเสยีงจากความผนัผวนดงักล่าวจงึมมีาตรการรองรบัความเสยีง โดยมกีารนําเสนอระบบ

การระบายความรอ้นและลดอุณหภูมเิพือใชใ้นงานโครงการตามโรงงานอุตสาหกรรม คลงัสนิคา้ หรอืห้างคา้ปลีกขนาด

ใหญ่เพอืใชท้ดแทนการใชเ้ครอืงปรบัอากาศทีใชไ้ฟฟ้าปรมิาณมาก ซึงโดยปกติมกีารดําเนินการติดตงัตลอดทงัปี โดยที

ลูกคา้กลุ่มนีจะเป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ โดยตรง ซึงทําให้ช่องทางจําหน่าย Direct ทีมลีูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกคา้องค์กรมี

ความผนัผวนน้อยกวา่ชอ่งทางจําหน่ายอนื  นอกจากนี รายไดจ้ากงานบรกิารของบรษิทัฯ กม็คีวามผนัผวนต่อฤดูกาลน้อย

กวา่รายไดจ้ากการขายมาก ดงันนั หากขายสนิคา้ทเีป็นงานโครงการขนาดใหญ่ไดม้ากขนึ บรษิทัฯ กจ็ะมรีายไดจ้ากงาน

บริการและบํารุงรกัษาซึงไม่ขึนกับฤดูกาลมากขึนด้วย รวมทังบริษัทฯ ได้มีการคิดค้นและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่

นอกเหนือจากผลติภณัฑท์ใีชล้ดความรอ้นเพอืชดเชยกบัรายไดท้ีลดลงในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ไดแ้ก่ เครอืงล้างผกั

โอโซน และเครอืงกาํจดักลนิรองเทา้ดว้ยโอโซน ซงึใชต้ราสนิคา้ ingreen โดยเรมิจําหน่ายเมอืเดอืนสงิหาคม 2557 รวมไป

ถงึการเพมิสดัสว่นของรายไดจ้ากการขายในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศซงึมฤีดรูอ้นต่างจากประเทศไทย ทงันี มาตรการต่างๆ 

ข้างต้นสามารถช่วยลดผลกระทบทีเกิดจากความผนัผวนของรายได้ในระหว่างปีให้น้อยลงได้  อย่างไรก็ตามเมือ

เปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นรายปี ความผนัผวนของรายได้ระหว่างปีทีเกิดขึนจากฤดูกาลจะไม่มี

ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญั 

 

1.3 ความเสยีงจากการพงึพงิผูร้บัจา้งผลติและผูจ้ําหน่ายสนิคา้รายใหญ่ 1 ราย เกนิรอ้ยละ 50 ของยอดซือสนิคา้ของ

บรษิทัฯ 

บรษิทัฯ มผีูร้บัจา้งผลติและผูจ้ําหน่ายสนิคา้พดัลมไอเย็นรายใหญ่ในต่างประเทศจํานวน 1 ราย โดยทีในปี 2558 

บรษิทัฯ มยีอดซอืสนิคา้จากผูร้บัจ้างผลิตและผูจ้ําหน่ายพดัลมไอเย็นรายดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 71.45  

ของยอดการสงัซอืสนิคา้รวมทงัหมดในปี 2558 ซึงเป็นการจ้างผลิตพดัลมไอเย็นชนิดเคลือนทีตระกูล I-Kool  ดงันัน ใน

กรณีทีมีเหตุให้ผูร้บัจ้างผลิตรายใหญ่ดงักล่าวไม่สามารถผลิตหรอืส่งมอบสนิคา้ให้บรษิทัฯ ได ้อาจส่งผลให้เกิดปญัหา

สนิคา้ขาดตลาดและเสยีโอกาสในการจําหน่ายสนิคา้ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม 

บรษิทัฯ มกีารประเมนิความตอ้งการสนิคา้และวางแผนสงัผลติล่วงหน้าอย่างสมําเสมอ โดยในกรณีทีคาดการณ์ว่ามคีวาม

ตอ้งการผลติภณัฑส์งู บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมสนิคา้ล่วงหน้าเพือรองรบัความต้องการเหล่านันไวล้่วงหน้า โดยปกติบรษิทัฯ 

จะเรมิสงัสนิคา้เพือรองรบัการจําหน่ายในฤดูรอ้นตงัแต่ไตรมาสที 3 ของปีก่อนหน้า ซึงจะช่วยลดผลกระทบในกรณีทีผู้

รบัจา้งผลติสนิคา้ไมส่ามารถสง่มอบสนิคา้ให้บรษิทัฯ ไดต้ามกําหนด  นอกจากนี บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมแผนรองรบัการหยุด

การผลติจากผูร้บัจา้งผลติสนิคา้รายใหญ่ดงักล่าว โดยการจา้งผูผ้ลติรายอนืทดแทน ซงึมคีวามสามารถในการผลิตสนิคา้ใน

ลกัษณะเดยีวกนั ทําให้บรษิทัฯ เชอืว่าผลกระทบจากการพึงพิงผูร้บัจ้างผลิตรายใหญ่จะไม่ส่งผลอย่างมนีัยสําคญัต่อผล

ประกอบการของบรษิทัฯ  

 

1.4 ความเสยีงจากการถูกลอกเลยีนแบบผลติภณัฑ ์

 ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นผลติภณัฑ์ทีเกยีวขอ้งกบันวตักรรม และมกีารคดิคน้ปรบัปรุงผลิตภณัฑ์ใหม่

อย่างสมาํเสมอ ทงัการประดษิฐ์และการออกแบบผลติภณัฑ ์ซงึมโีอกาสทผีลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อาจจะถูกลอกเลียนแบบ

จากคูแ่ขง่ และทําใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์จากการจําหน่ายผลติภณัฑท์บีรษิทัฯ คดิคน้ขนึเอง  อย่างไรกต็าม ผลิตภณัฑ์ที

บรษิทัฯ ออกแบบหรอืประดษิฐ์ขนึ บรษิทัฯ จะไดท้ําการยนืคาํขอรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรกบักรมทรพัย์สนิทางปญัญา 

กระทรวงพาณิชย์ เพือให้บริษัทฯ เป็นผู้ทรงสิทธิบ ัตรหรืออนุสิทธิบ ัตรนันๆ โดยหากมีผู้ใดทําการละเมิดตาม

พระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 บรษิทัฯ สามารถดาํเนินการตามกฎหมายได ้  

 

 

1.5 ความเสยีงจากความเสยีหายของสนิคา้คงคลงั 
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ชว่งประมาณไตรมาส 4 ถงึไตรมาส 1 ของทุกปี บรษิทัฯ มกีารจดัเตรยีมสนิคา้สําเรจ็รูปในคลงัสนิคา้จํานวนมาก 

เพือรองรบัการจําหน่ายในช่วงฤดูร้อน หากเกดิความเสียหายกบัสินค้า เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือภยัพิบตัิอืนๆ  

บรษิทัฯ จะตอ้งรบัรูผ้ลขาดทุนทเีกดิจากความเสยีหายของสนิคา้ รวมถงึสญูเสยีโอกาสในการจําหน่ายสนิคา้  ทงันี ณ สนิ

ปี 2558 บรษิทัฯ มปีรมิาณสนิคา้คงเหลอืจํานวน 230.92 ล้านบาท  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ทําการเกบ็สนิคา้สําเรจ็รูปใน

คลงัสนิคา้จํานวน 2 แห่ง คอื คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี เพือกระจายความเสยีงจากการเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

นอกจากนี บรษิทัฯ มกีารทําประกนัภยัสนิคา้คงเหลือเพือลดความเสยีงจากการเกดิความเสยีหายต่อสนิคา้โดยมวีงเงนิ

คุม้ครองรวมเป็นจํานวน 105.85 ลา้นบาท  

 

2. ความเสียงด้านการเงิน 

2.1 ความเสยีงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศมผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ เนืองจากบรษิทั

ฯ ประกอบธุรกจิโดยการนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศเป็นสว่นใหญ่และชําระค่าสนิคา้เป็นเงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัเป็นหลกั 

ขณะทีรายไดห้ลกัของบรษิทัฯ เป็นสกุลเงนิบาท โดยในกรณีทีเงนิดอลลาร์สหรฐัปรบัค่าขนึ หรอืเงนิบาทอ่อนค่าลง จะ

สง่ผลใหต้น้ทุนสนิคา้เพมิสงูขนึ ในขณะทบีรษิทัฯ ไมส่ามารถปรบัเพมิราคาจําหน่ายกบัคู่คา้ไดท้นัที ซึงทําให้บรษิทัฯ เกดิ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนและสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มรีายไดส้่วนหนึง

เป็นเงนิสกลุดอลลารส์หรฐัจากการขายใหก้บัตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2557 และปี 2558 บรษิทัฯ มรีายได้

จากต่างประเทศจํานวน 70.22 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15.3 ของรายไดข้ายและบรกิาร และ 117.75 ล้านบาทหรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 18.5 ของรายไดข้ายและบรกิาร ตามลําดบั โดยปจัจุบนับรษิทัฯ มตีวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศแล้วมากกว่า 

30 แห่งทวัโลก  ทงันี ดว้ยลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทมีทีงัรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั ทํา

ใหก้ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนในเวลาเดยีวกนั (Natural Hedge) ซึงจะช่วย

ลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนไดร้ะดบัหนึง 

อตัราแลกเปลยีนอา้งองิดอลลารส์หรฐั (บาทต่อดอลลารส์หรฐั) ชว่งปี 2556 – 2558 

 
ทมีา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ในปี 2558 ทผี่านมา บรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนจํานวน (10.24) ล้านบาท อย่างไรกด็ใีนปจัจุบนั

บรษิทัฯ มกีารตดิตามการเปลยีนแปลงของคา่เงนิดอลลารส์หรฐัอย่างใกล้ชดิ และบรหิารความเสยีงการผนัผวนของอตัรา

แลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศโดยใชส้ญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็น

หลกั ทงันี บรษิทัฯ จะพจิารณาถงึตน้ทุนทางการเงนิในการทําสญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าควบคู่กบัความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนในตลาด เพอืพจิารณาการเขา้ทําสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
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ข้อมูลทวัไปและข้อมูลสาํคญัอืน 

ข้อมลูทวัไป ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

1.  ข้อมลูเกียวกบับริษทัฯ 

ชอืบรษิทั  บรษิทั มาสเตอร์คลู อนิเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกจิ จัดหาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอนํา และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า 

“MASTERKOOL” และ “Cooltop” และใหบ้ริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ และ

ออกแบบตดิตงัระบบระบายความรอ้นภายในโรงงานและคลังสนิคา้ รวมทังออกแบบและติดตังระบบโอโซน 

เพือการประหยัดพลังงานและรักษาสงิแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างคา้ปลีก

สมยัใหม่ ตวัแทนจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมทงัจดัจําหน่ายและบรกิารโดยตรงผ่านบรษิทัฯ 

ทตีงัสาํนักงาน เลขท ี22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107557000365 

ทุนจดทะเบยีน 120,000,000 บาท 

ทุนชําระแลว้ 120,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

โทรศพัท์ (66) 2953 8800 

โทรสาร (66) 2589 8586 

เวบ็ไซต์ www.masterkool.com 

  

บุคคลอ้างอิง  

นายทะเบยีนหุน้ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (แห่งประเทศไทย) จํากดั 

93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ (66) 2009 9000 โทรสาร (66) 2009 9991 

 

ผูส้อบบญัช ี นายบุญเลศิ แกว้พนัธ์ุพฤกษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4165 

บรษิทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจํากดั 

อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชนั 12 เอ หอ้ง 08 เลขท ี152  

ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ (66) 2634 5398 โทรสาร (66) 2634 5399 

 

2. รายละเอียดของนิติบคุคลทีบริษทัฯ ถือหุ้นทางตรงตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายแล้ว 

ชอืบรษิทั  บรษิทั อนิโนว์ กรนี โซลูชนั จํากดั  

ประเภทธุรกจิ ออกแบบ ติดตังและให้บริการเกียวกับระบบประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สงิแวดล้อม เช่น การ

ประยุกต์ใชร้ะบบโอโซนกบัเครอืงปรบัอากาศ เครอืงซกัผา้ เครืองล้างผัก และเครืองกําจัดกลินรองเท้า 

เป็นตน้ 

ทตีงัสาํนักงาน เลขท ี22 ซอย 2  ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั 0105554064743 

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท 

ทุนชําระแลว้ 1,000,000 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

สดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.98 

โทรศพัท์ (66) 2953 8800 

โทรสาร (66) 2589 8586 

 

3. ข้อมลูสาํคญัอืน -ไม่ม ี- 
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายปันผล 

1. จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 120 ล้านบาท เรยีกชําระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 480 ลา้นหุน้  

2. ผูถ้ือหุ้น 

ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท ี15 มนีาคม 2559 

รายชือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นทีถือ (หุ้น) คิดเป็นสดัส่วน (ร้อยละ) 

1. นายนพชยั วีระมาน 126,932,260 26.44 

2. นายฟงั เมง็ ฮอย 81,168,945 16.91 

3. บรษิทัร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจํากดั / 27,672,072 5.77 

4. กลุ่มนายโกมินทร ์กรตมี 

   4.1 นายโกมนิทร ์กรตมี 

   4.2 นางสาวนุชรนิทร ์ศวิานุเคราะห์ 

27,790,176 

26,196,582 

1,593,594 

5.79 

5.46 

0.33 

5. กลุ่มนายกฤษณ ไทยดาํรงค์ 

   5.1 นายกฤษณ ไทยดํารงค์ 

   5.2 นางสาวนิตยา อนิวรรตนกูล 

24,604,828 

24,604,828 

- 

5.13 

5.13 

- 

6. นางสาวรชัภร จติตเสถยีร 9,214,062 1.92 

7. นายสรรชยั ศรวีบิูลย ์ 8,405,714 1.75 

8. นายนคร หาญไกรวไิลย ์ 8,000,000 1.67 

9. นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ 5,142,857 1.07 

10. นายพชิยั วจิกัขณ์พนัธ ์ 4,785,500 1.00 

11. อนืๆ  156,283,586 32.56 

รวม 480,000,000 100.00 
1/บรษิทัร่วมทุน เค-เอสเอม็อ ีจาํกดั มทีุนจดทะเบยีนชําระแลว้จํานวน 200 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิลงทุนจากธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกจิร่วมลงทุนกบับรษิทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ทีประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครงัที 2/2557 เมอืวนัที 9 กนัยายน 2557 มมีติอนุมตัินโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในอตัราไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงนิไดน้ิติบุคคลของงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอนืๆ  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบริษทัย่อย อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปนัผลในอตัราทีน้อยกว่าอตัราทีกําหนดขา้งต้น 

หรอืงดจ่ายเงนิปนัผล โดยขนึอยู่กบัภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย และความจําเป็นในการใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ และ

บรษิทัย่อย 
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โครงสร้างการจดัการ 

1. คณะกรรมการบริษทั 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมรีายละเอียดของคณะกรรมการ

แต่ละชดุ ดงันี 

1) คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 มจีํานวนทงัหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครงัทีเข้าประชุม / 

การประชุมทงัหมด 

ปี 2558 

1. นายประกิจ ตงัติสานนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5/5 

2. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5/5 

3. นายมงคล  

เกษมสนัต ์ณ อยธุยา 

กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5/5 

4. นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์ กรรมการ 4/5 

5. นายนพชยั วีระมาน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 5/5 

6. นายฟัง เมง็ ฮอย กรรมการ  5/5 

7. นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการ  4/5 
8. นางสาวสนุันทา ว่านวฒัน์ กรรมการ  5/5 
9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ กรรมการ  5/5 
หมายเหตุ: กรรมการบรษิทัทุกท่านผ่านการอบรมหลกัสตูรเกยีวกบับทบาทหน้าทแีละทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนัตามหนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ คอื นายนพชยั วรีะมาน นายฟงั เมง็ ฮอย นาย

นันฑวฒัน์ คําเอม นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ และนางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ กรรมการสองในห้าคนลงลายมอืชอื

รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ  

ทงันี ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครงัที 6/2556 เมือวนัที 21 ตุลาคม 2556 ได้มีมติแต่งตังนางสาวมลัลิกา 

ตระกลูไทย กรรมการบรหิาร ดาํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทั  

2) ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี6/2556 เมอืวนัที 21 ตุลาคม 2556 มมีติแต่งตงักรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ซึงมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรือง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ลงวนัที 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทงัทีไดม้กีารแกไ้ขเพิมเติม)  

โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายชือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครงัทีเข้าประชุม / 

การประชุมทงัหมด ปี 2558 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายประกิจ ตงัติสานนท ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 

3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ 4/4 
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กรรมการตรวจสอบทีมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพียงพอทีจะทําหน้าทีสอบทานความ

น่าเชือถือของงบการเงนิของบรษิัทฯ คือ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา  โดยมีนางสาวจริยาภรณ์ อคัรวงษ์ เป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
 

3) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

รายชือ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนครงัทีเข้าประชุม / 

การประชุมทงัหมด ปี 2558 

1. นายนพชยั วีระมาน ประธานกรรมการบรหิาร 7/7 
2. นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการบรหิาร 7/7 
3. นางสาวสนุันทา ว่านวฒัน์ กรรมการบรหิาร  7/7 

4. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ กรรมการบรหิาร 7/7 

5. นายโกมินทร ์กรตมี กรรมการบรหิาร  7/7 

6. นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย กรรมการบรหิาร 6/7 
หมายเหตุ: นางสาวสวติตา ศรเีกษตร ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 

4) ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัที 6/2557 เมอืวนัที 19 กนัยายน 2557 มมีติแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน โดย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ย 

รายชือ  ตาํแหน่ง 
จาํนวนครงัทีเข้าประชุม / 

การประชุมทงัหมด ปี 2558 

1. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

1/1 

2. นายประกิจ ตงัติสานนท์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  1/1 

3. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  1/1 

4.  นางสาวอุษณีษ์ จนัทรอ์าํรงุ** กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  1/1 

หมายเหตุ: นางสาวนฏัตยิา วงัขนุพรหม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

**นางสาวอุษณีษ ์จนัทรอ์ํารุง ไดล้าออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมอืวนัท ี9 ธนัวาคม 2558 
 

2. ผูบ้ริหาร 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 รายนามผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นายนพชยั วีระมาน กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายนันฑวฒัน์ คาํเอม รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ  

3. นางสาวสนุันทา ว่านวฒัน์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลูกคา้ 

4. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโลจสิตกิส ์

5. นายโกมินทร ์กรตมี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารโรงงาน 
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3. เลขานุการบริษทั 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 6/2556 ได้มีมติแต่งตังให้นางสาวมลัลิกา ตระกูลไทย ดํารงตําแหน่ง

เลขานุการบริษทัตงัแต่วนัที 21 ตุลาคม 2556 โดยเลขานุการบริษทัมขีอบเขต อํานาจหน้าที และความรบัผิดชอบที

กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 

ซงึมผีลใชบ้งัคบัในวนัท ี31 สงิหาคม 2551  ทงันี หน้าทตีามกฎหมายของเลขานุการบรษิทัมดีงันี 

1.  จดัทําและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี 

(ก)  ทะเบยีนกรรมการ 

(ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของ

บรษิทัฯ  

(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2.  เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีรายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสําเนารายงานการมี

สว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั

ทําการนบัแต่วนัทบีรษิทัฯ ไดร้บัรายงานนนั  

3.  ดาํเนินการอนืๆ ตามทคีณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

ในกรณีทเีลขานุการบรษิทัพน้จากตําแหน่ง หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าทีได ้คณะกรรมการจะต้องแต่งตงัเลขานุการ

บริษัทคนใหม่ภายใน 90 วนันับแต่วนัทีเลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าทีได้ ทังนี 

คณะกรรมการมอีํานาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึงปฏบิตัหิน้าทแีทนในชว่งเวลาดงักล่าวได ้

นอกจากนี เลขานุการบรษิทัยงัมหีน้าทอีนืตามทบีรษิทัฯ มอบหมาย ดงันี 

(1) ทําหน้าทใีนการดาํเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

(2) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัฯ ใหฏ้บิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทัและมติทีประชุมผูถ้ือ

หุน้ 

(3) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีกํากบัดูแล เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อ

หน่วยงานทกีาํกบัดแูลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

(4) จดัใหม้กีารปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนําแกก่รรมการทไีดร้บัการแต่งตงัใหม ่

(5) หน้าทอีนืๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

โดยทนีางสาวมลัลกิา ตระกลูไทย ไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั (รุน่ท ี28) จากสมาคม

บรษิทัจดทะเบยีนไทยแลว้ นอกจากนี ยงัไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสูตรพืนฐานกฎหมายบรษิทัจดทะเบยีน (รุ่นที 10) จาก

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ไทย ซงึประวตัขิองผูด้าํรงตําแหน่งเลขานุการบรษิทัปรากฎในหน้า 9 

 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ทีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครงัที 2/2557 เมือว ันที 9 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ และทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี6/2557 เมอืวนัที 19 กนัยายน 2557 ไดม้ี

มติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบับทบาทหน้าทีความ

รบัผดิชอบในการกํากบัดูแลงานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม 
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ประสบการณ์  ภาระหน้าท ีขอบเขตของบทบาท และความรบัผดิชอบ  รวมถงึประโยชน์ทคีาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแต่

ละท่านต่อ บรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี 

  เบียประชุมสาํหรบัประธาน เบียประชุมสาํหรบักรรมการ 

ต่อท่าน 

กรรมการบริษทั 30,000 บาท/ครงั 20,000 บาท/ครงั 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/ครงั 20,000 บาท/ครงั 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 30,000 บาท/ครงั 20,000 บาท/ครงั 

 

คา่ตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยคา่เบยีประชมุซงึจ่ายตามจํานวนครงัทเีขา้ประชมุ อย่างไรกด็ ีตามหลกัเกณฑ์

การกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบรษิัทและ/หรอืกรรมการใน

คณะกรรมการชดุย่อยทเีป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัและ/หรอื

กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2558 บรษิทัฯ มคี่าตอบแทนให้แก่กรรมการบรษิทัและกรรมการ

ในคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี 

รายชือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 (บาท) 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
รวม 

1. นายประกิจ ตงัติสานนท์ 150,000 80,000 20,000 250,000 

2. นายสรรพชัญ โสภณ 100,000 120,000 20,000 240,000 

3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา 100,000 80,000 30,000 210,000 

4. นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์ 80,000 - -  80,000 

5. นายนพชยั วีระมาน ) - - - - 

6. นายฟัง เมง็ ฮอย 100,000 - - 100,000 

7. นายนันฑวฒัน์ คาํเอม ) - - - - 

8. นางสาวสนุันทา ว่านวฒัน์ ) - - - - 

9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ) - - - - 

10. นางสาวอุษณีษ์ จนัทรอ์าํรงุ ) - - - - 

รวม 530,000 280,000 70,000 880,000 

หมายเหตุ:  1)  กรรมการทเีป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย     

                   ไดแ้ก่ นายนพชยั วรีะมาน นายนนัฑวฒัน์ คําเอม นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ และนางสาวพรพรรณ นิลประสทิธ ิ 
 2)  นางสาวอุษณีษ ์จนัทรอ์ํารุง ไดล้าออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เมอืวนัท ี9 ธนัวาคม 2558 

 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ทปีระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัที 2/2557 เมอืวนัที 9 กนัยายน 2557 ไดม้มีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร 

โดยค่าตอบแทนจะเป็นค่าเบยีประชุมคณะกรรมการบริหารตามจํานวนครงัทีเขา้ประชุมเท่านัน ซึงประธานกรรมการ 

บรหิารจะไดค้่าเบยีประชุม 30,000 บาทต่อครงั ขณะทีกรรมการบรหิารจะไดค้่าเบียประชุม 20,000 บาทต่อครงั ทงันี 

กรรมการบรหิารทีเป็นผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบรหิาร ซึงปจัจุบนั

กรรมการบรหิารทุกท่านเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 
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นอกจากนี บรษิทัฯ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารเป็นเงนิเดอืน โบนสั เงนิประจําตําแหน่ง เบยีเลียง เงนิสมทบ

เขา้กองทุนประกนัสงัคม โดยทใีนปี 2558 บรษิทัฯ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและกรรมการบรหิาร ดงันี 

 ปี 2558 

จาํนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย) 6 

รวมค่าตอบแทน (บาท) 10,822,750 

  

4.3 ค่าตอบแทนอืน 

เงนิกองทุนสาํรองเลยีงชพี 

บริษทัฯ ไดจ้ ัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษทัฯ ได้สมทบในอัตราส่วนรอ้ยละ 2 ของ

เงนิเดอืนแต่ละเดอืน และบรษิทัฯ จ่ายสมทบในอตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิเดอืน ซึงในปี 2558 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิสมทบทุน

กองทุนสาํรองเลยีงชพีสาํหรบัผูบ้รหิาร 5 ราย รวมเป็นเงนิทงัสนิ 168,520 บาท 

 

5. บคุลากร 

 บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการบรหิารและการพฒันาบุคลากร เพือให้คงไวซ้ึงบุคลากรทีมคีวามรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์ อนัจะเป็นพนืฐานทเีสรมิสรา้งศกัยภาพการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

จํานวนพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 มทีงัสนิจํานวน 256 คน โดยมี

คา่ตอบแทนพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคดิเป็นจํานวนทงัสนิประมาณ 88.71 ล้านบาท ซึงค่าตอบแทนดงักล่าว 

เช่น เงนิเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมชิชนั โบนัส เงนิประจําตําแหน่ง เบียเลียง เบียขยนั เงนิประกนัสงัคม เงินสมทบ

กองทุนสาํรองเลยีงชพี และสวสัดกิารอนืๆ เป็นตน้ ทงันี จํานวนพนกังานในแต่ละสายงานประกอบดว้ย 

 จาํนวนพนักงาน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 

ผู้บริหาร 5 

สายงานธรุกิจและการบริการลูกค้า 157 

สายงานบญัชีและการเงิน 18 

สายงานโลจิสติกส ์ 27 

สายงานบริหารโรงงาน 28 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 8 

ฝ่ายสารสนเทศเพือการบริหาร 2 

ฝ่ายจดัซือ 3 

อืนๆ* 8* 

บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชนั จาํกดั 5 

รวม 261 

 *  อนืๆ ไดแ้ก่ เลขานุการบรษิทั หน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนกวจิยัและพฒันา แผนกเลขานุการสํานักงาน และตวัแทนฝ่าย

บรหิาร QMR (Quality Management Representative) 
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บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน และมนีโยบายในการพฒันาบคุลากรอย่างสมําเสมอ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พอืเพมิพูนความรู ้ ทกัษะ และความชาํนาญ รวมทงัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในทุกระดบั 

ซงึนโยบายในการพฒันาบคุลากรของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงันี  

 พฒันาผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนือง เพอืเพมิขดีความสามารถในการปฏบิตัิงาน โดยการ

ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้บุคลากรไดร้บัการศกึษาต่อ การอบรม สมัมนา ดูงาน ทงัภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 จดัทําแผนพฒันาบคุลากร (Training Road Map) สาํหรบัแต่ละตําแหน่ง เพือให้บุคลากรมสีมรรถนะตรง

ตามตําแหน่งงาน และมีความกา้วหน้าในสายอาชพี รวมทงัมีความเตรยีมพร้อมสําหรบัการสบืทอด

ตําแหน่ง 

 ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏบิตัิงาน (On the Job 

Training) 

 สรา้งจติสาํนึกของบคุลากรใหม้กีารปฏบิตังิานบนพนืฐานของจรยิธรรมและธรรมาภบิาล โดยการยกย่อง 

และสง่เสรมิคนด ี

 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมนัในวฒันธรรมองค์กร มทีัศนคติความเป็นเจ้าของ มีจิตสํานึกในการทํางาน

รว่มกนั การใหบ้รกิารทดีแีละประทบัใจแกลู่กคา้ทงัภายในและภายนอก 
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การกาํกบัดแูลกิจการ 

เพอืใหเ้ป็นไปตามนโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัิทีด ี(Code of Best Practices) บรษิทัฯ จึงไดนํ้าหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการทดีสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ซงึกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางใน

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ เพือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นการเสรมิสรา้งความโปร่งใส ความมี

ประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทําให้เกดิความเชอืมนัขนึในกลุ่มผูถ้ือหุ้นผูล้งทุนและผู้ทีเกียวขอ้งทุกฝ่าย ซึงใน

ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดม้กีารปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าวโดยรวม 

 

1. นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี7/2556 เมอืวนัที 29 พฤศจิกายน 2556 มมีติอนุมตัินโยบายการกํากบัดูแล

กจิการตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ีสําหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ซึงสอดคล้องกบัหลกัการทีกําหนดโดยตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ดงันี 

 

หมวด 1 : สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัถงึสทิธพินืฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ เชน่ สทิธใินการซอื ขาย โอนหุ้นทีตนถืออยู่ สทิธิในการ

ไดร้บัส่วนแบ่งกําไรของบรษิทัฯ สทิธิในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของบรษิทัฯ อย่างเพียงพอ สทิธิในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

การแสดงความคดิเหน็ การแต่งตงัหรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตงัผูส้อบบญัช ีและเรอืงทีมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การ

จดัสรรเงนิปนัผล การกาํหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิเป็นตน้ โดยจะไม่กระทําการใดๆ ทีเป็นการ

ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน  

นอกเหนือจากสทิธพินืฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯมนีโยบายในการดําเนินการในเรอืงต่างๆ ทีเป็นการส่งเสรมิ 

และอํานวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี  

1.  จดัใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัประจําปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืน นับจากวนัสนิสุดรอบบญัชใีนแต่ละปี 

โดยจะดูแลให้มกีารให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานที และวาระการประชุม พรอ้มทงัจดัส่งขอ้มูลประกอบการ

ประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นรบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั และลงประกาศ

หนังสอืพิมพ์แจ้งวนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนัก่อนทีจะถึงวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

โดยกาํหนดใหใ้นแต่ละวาระการประชมุมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ยและมกีารบนัทึกการ

ประชมุถูกตอ้ง ครบถว้น เพอืใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

2.  บรษิทัฯ จะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ พรอ้มทงัชแีจง

สทิธิและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใชใ้นการประชุม รวมถึงขนัตอนการออกเสยีงลงมติ ของผูถ้ือหุ้นในการเขา้

ประชมุเพอืเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ  

3. ในกรณีทีผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนไดเ้พือสนับสนุนการใชส้ทิธิออกเสยีงของผู้

ถอืหุน้ โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึงแบบใดทบีรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ  

4. กอ่นการประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนั

ประชมุผา่น E–mail: comsec@masterkool.com  

5. ในการประชุม บริษทัฯ จะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุ้นมโีอกาสแสดงความคิดเห็น

ขอ้เสนอแนะ หรอืตงัคาํถามในวาระต่างๆ ในเรอืงทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัฯ ได ้
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หมวด 2 : การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มีนโยบายปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบและแสดงความคดิเห็นต่อการ

ดาํเนินการของบรษิทัฯ โดยกําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูม้หีน้าทีดูแลผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย โดยผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยสามารถ

เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรอืรอ้งเรยีนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ิจารณาดําเนินการให้

เหมาะสมในแต่ละเรอืง เชน่ หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและหาวธิีการเยียวยา

ทเีหมาะสม  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมชิอบของบุคคลทีเกยีวขอ้งซึงรวมถึง 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบรษิทัฯ ทีเกยีวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าว) มใิห้ใชข้อ้มูลภายในซึงยงัมไิดเ้ปิดเผยเพือทําการซือ ขาย โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของ

บรษิทัฯ เป็นระยะเวลา 30 วนั ในช่วงระยะเวลาก่อนการนําเสนองบการเงนิประจํางวดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนที

ขอ้มลูนนัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และไดก้าํหนดโทษเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ หรอืการนําขอ้มูลของบรษิทั

ฯ ไปใชเ้พอืประโยชน์สว่นตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการนําขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทงัไดใ้ห้ความรูค้วาม

เขา้ใจแกค่ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในหน้าทีการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทงัฉบบัทแีกไ้ขเพมิเตมิ)  

 

หมวด 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  

บรษิทัฯ คาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทเีกยีวขอ้งกบับรษิทัฯ ทงัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายใน ไดแ้ก่   ผูถ้ือ

หุน้ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก ไดแ้ก ่คูแ่ขง่ คูค่า้ ลูกคา้ ชมุชนและสงัคม เป็นต้น 

โดยบรษิทัฯ ตระหนักดวี่าการสนับสนุน และรบัฟงัขอ้คดิเห็น ตลอดจนการสรา้งสมัพนัธ์อนัด ีกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุก

กลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงาน และพฒันาใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ มกีารเตบิโตและขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบรษิทั

ฯ จะจดัใหทุ้กกลุ่มมสีทิธไิดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม รวมทงัปฏบิตัิตามขอ้กําหนดของกฎหมายและ

กฎระเบยีบต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง ดงันี  

1.  ผูถ้อืหุน้: บรษิทัฯ มุง่เน้นการเป็นตวัแทนทดีขีองผูถ้อืหุน้ในการดาํเนินธุรกจิเพือสรา้งความพึงพอใจแก่ผู้

ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจรญิเติบโตของมูลค่าบรษิัทฯ ในระยะยาว รวมทังมีระบบการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในทีด ี มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนเพียงพอต่อการตดัสนิใจ

ลงทุน  

2.  พนกังาน: บรษิทัฯ จะสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลให้เกดิประโยชน์สูงสุด เพราะ

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่พนกังานเป็นหนึงในทรพัยากรหลกัทีมคีวามสําคญัในการพฒันาองค์กรให้มคีวาม

เตบิโต บรษิทัฯ จงึปฏบิตัติ่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิโดยให้ผลตอบแทน

และสวสัดกิารทเีหมาะสม  

3.  คูค่า้: บรษิทัฯ จะปฏบิตัิต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ทีสุจรติ โดยยึดหลกัการปฏบิตัิตามสญัญาเงอืนไขทาง

การคา้ และคาํมนัทใีหไ้วก้บัคูค่า้ เพอืใหเ้กดิความสมัพนัธ์อนัดทีางธุรกจิซงึจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

4.  คูแ่ขง่: บรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่อย่างมจีรรยาบรรณ ตามการแขง่ขนัทีด ีโดยหลีกเลียงการแข่งขนัดว้ย

วธิไีมส่จุรติเพอืทําลายคูแ่ขง่  

5.  ลูกคา้: บรษิทัฯ มคีวามมุง่มนัทจีะใหบ้รกิารทดีแีละสรา้งความพงึพอใจแกลู่กคา้จดัหาสนิคา้และบรกิารทีมี

คณุภาพ ทําการคา้กบัลูกคา้ดว้ยความซอืสตัย์และเป็นธรรม 
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6.  ชมุชนและสงัคม: บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของชมุชนรอบๆ ทีตงัสํานักงาน

ของบรษิทัฯ โดยมกีารรณรงค์ให้ประหยดัพลงังาน รวมถึงการดําเนินธุรกจิทีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรอืไมเ่กดิความเสยีหายต่อสงัคม นอกจากนี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายการจ้างแรงงานท้องถินใน

บรเิวณใกลเ้คยีงกบัทตีงัโรงงานของบรษิทัฯ ทอีําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรุ ี

 

หมวด 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

บรษิทัฯ ตระหนักดถีึงความสําคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทีมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใส ทัง

รายงานขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มูลทวัไป ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอืนทีสําคญัทีมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึงมผีลต่อ

กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพรข่อ้มูลสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อ

ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผา่นชอ่งทางและสอืต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัฯ หนงัสอืพมิพ์ เพอืใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูโดยเท่าเทยีมกนั  

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ หรอืเลขานุการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบในเรอืง

การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทีสําคญัของบรษิทัฯ และติดต่อสอืสารกบัผูล้งทุน ผูถ้ือหุ้น รวมทงันักวเิคราะห์ และ  ผูท้ี

เกียวข้อง ทังนีสามารถติดต่อได้ที โทรศพัท์ 0 2953 8800  โทรสาร 0 2589 8586 หรือที E-mail: 

comsec@masterkool.com 

 

หมวด 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 โครงสร้างของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย บคุคลทมีคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีสามารถเอือประโยชน์ให้กบั

บริษทัฯ โดยเป็นผูม้ ีบทบาทสําคญัในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกจิ อีกทังยงัให้

ความสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพอืประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ปี 2558 คณะกรรมการของบรษิทัฯ มจีํานวนทงัหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีเป็นผูบ้รหิาร จํานวน 4 

ท่าน กรรมการทไีมเ่ป็นผูบ้รหิาร จํานวน 2 ท่าน และกรรมการทไีมเ่ป็นผูบ้รหิารและมคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระจํานวน 

3 ท่าน ซงึคดิเป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิทั เพือทําหน้าทีถ่วงดุลในการออกเสยีงพิจารณาเรอืงต่างๆ 

ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารเพือให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทัฯ  นอกจากนี บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตงั

คณะกรรมการชดุย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน โดยไดก้ําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรบัผดิชอบในการดําเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย

ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน  

 บทบาท หน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัทําหน้าทีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรอืงทีสําคญัเกยีวกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

เชน่ วสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ์ ความเสยีง แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯ รวมทงักาํกบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการ

เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ขอ้กําหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ เพือผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผู้ที

เกยีวขอ้งทุกฝ่าย 
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นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเกยีวกบัการกาํกบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบายดงักล่าวไดร้บั

ความเหน็ชอบจากทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัที 7/2556 เมอืวนัที 29 พฤศจิกายน 2556  ทงันี เพือเป็นแนวทาง

แก ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว โดยจะจดัให้มกีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็น

ประจํา  

จรรยาบรรณธุรกจิ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมกีารกําหนดจรรยาบรรณ

ธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืเผยแพรใ่หแ้กก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไดย้ึดถือและปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว

อย่างเครง่ครดั  

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดนโยบายเกยีวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่า การตดัสนิใจใดๆ ใน

การดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องทําเพือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน และควรหลีกเลียงการกระทําที

กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดใหผู้ท้มีสีว่นเกยีวขอ้งหรอืเกยีวโยงกบัรายการทีพิจารณา ต้องแจ้งให้

บรษิทัฯ ทราบถึงความสมัพันธ์ หรอืการเกียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน 

รวมถงึไมม่อีํานาจอนุมตัใินธุรกรรมนนัๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกยีวกบัรายการทีเกยีวโยงกนั และรายการทีมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึงไดม้กีารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทงับริษทัฯ จะไดป้ฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์การทํารายการทีเกยีวโยงกนัของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัใน

เรืองการกําหนดราคาและเงือนไขต่างๆ กบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับ

บคุคลภายนอกและสง่รายงานตามระยะเวลาทสีาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกาํหนด และจะไดม้ี

การเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจําปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการจดัใหม้รีะบบควบคมุภายในทีด ีโดยไดจ้ดัให้มกีารจดัทําคู่มอืระเบยีบและวธิี

ปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกาํหนดให้มกีารแบ่งแยกหน้าทีความรบัผดิชอบ อํานาจดําเนินการของผูป้ฏบิตัิงาน

และผูบ้รหิารในเรอืงต่างๆ  

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพของระบบควบคุมภายในทีบริษทัฯ จดัให้มีขนึ รวมทงัได้จดัทําและทบทวนระบบควบคุม ทังด้านการ

ดาํเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย และการกํากบัดูแลการปฏบิตัิงาน โดยบรษิทัฯ 

ไดจ้ดัจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (outsource) ทําหน้าทีประเมนิและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทัฯ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 การประชุมคณะกรรมการ  

บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจมกีารประชุมพิเศษเพิมเติมตาม

ความจําเป็น โดยกาํหนดวาระการประชมุทชีดัเจนล่วงหน้าและมวีาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา การ

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัจะมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูจ้ดัทําวาระต่างๆ ของการประชุมและดําเนินการจดัส่งเอกสารการ

ประชุมให้คณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุมเพือให้กรรมการไดม้เีวลาพิจารณาและศกึษา
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ขอ้มลูอย่างเพยีงพอรวมถงึการบนัทกึการประชมุ และจดัสง่รายงานดงักล่าวใหแ้กก่รรมการบรษิทัเป็นรายบุคคลตามความ

เหมาะสม ตลอดจนจดัเกบ็รายงานการประชุมกรรมการทีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นระบบและ

พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทั และผูท้เีกยีวขอ้งตรวจสอบได ้ 

 ค่าตอบแทน  

บรษิทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี โดย

คา่ตอบแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี ทงันี บรษิทัฯ ไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์และ

คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร ตามความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าทีความรบัผดิชอบ โดยเทียบเคยีง

กบับรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั อย่างเหมาะสมเพอืรกัษาใหผู้ม้คีวามสามารถทํางานกบับรษิทัฯ ต่อไปในระยะยาว  

 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

บรษิทัฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาความรูค้วามสามารถในระบบการ

กาํกบัดแูลกจิการเพอืใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือง โดยสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั

ฯ ไดเ้ขา้ฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยทีจะมกีารฝึกอบรม และในกรณีทีมกีาร

เปลยีนแปลงกรรมการหรอืผูบ้รหิาร บรษิทัฯ จะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มลูทเีป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทขีองกรรมการ

หรอืผูบ้รหิารรายใหม ่รวมถงึการเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรทเีป็นประโยชน์แกก่รรมการหรอืผูบ้รหิารรายใหมด่งักล่าว  

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด 

ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบถว้น และไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 รวมทงัไม่มีลกัษณะต้องห้าม และลกัษณะทีแสดงถึงการขาด

ความเหมาะสมทจีะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีมมีหาชนเป็นผูถ้ือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทเีกยีวขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ

นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ โดยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปีของบริษทัฯ ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการทีจะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ไดใ้ห้ออกโดยจํานวน

ใกลเ้คยีงทสีดุกบัสว่นหนึงในสาม ทงันี ใหก้รรมการซงึอยู่ในตําแหน่งนานทสีดุนนัเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งก่อน  และถ้าตก

ลงกนัในเรอืงของการออกจากตําแหน่งไมไ่ด ้ใหใ้ชว้ธิีจบัสลากโดยกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจไดร้บัเลือกตงัใหม่ได ้

ขณะทวีาระการดาํรงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กําหนดให้มี

วาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ขณะทีคณะกรรมการบรหิารกําหนดให้มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี โดยที

กรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระสามารถไดร้บัการเลอืกตงักลบัเขา้ดํารงตําแหน่งใหมไ่ด ้
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2.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัมจีํานวนทงัหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชือ ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเข้าประชุม / 

การประชุมทงัหมด 

ปี 2558 

1. นายประกิจ ตงัติสานนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5/5 

2. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการ กรรมการอสิระ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5/5 

3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอสิระ  

กรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

5/5 

4. นายกฤษณ ไทยดาํรงค ์ กรรมการ 4/5 
5. นายนพชยั วีระมาน กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 5/5 
6. นายฟัง เมง็ ฮอย กรรมการ  5/5 
7. นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการ  4/5 
8. นางสาวสุนันทา ว่านวฒัน์ กรรมการ  5/5 
9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ กรรมการ  5/5 

หมายเหตุ:  กรรมการบรษิทัทุกท่านผา่นการอบรมหลกัสูตรเกยีวกบับทบาทหน้าทีและทกัษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

1) กาํกบัดแูลบรษิทัฯ รวมถงึปฏบิตัหิน้าทใีหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจน

มตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซอืสตัย์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และมคีวามรบัผดิชอบ

เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย (Accountability to Shareholders) 

2) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากบัควบคุมดูแล (Monitoring and 

Supervision) ใหฝ้่ายบรหิารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และระเบยีบของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธิภาพ และ

ประสทิธผิล ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการทดี ีเพอืเพมิมลูคา่ทางเศรษฐกจิสงูสดุให้แก่กจิการ และความมนัคงสูงสุด

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

3) ควบคมุ ดแูลใหฝ้่ายบรหิารมกีารปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างมจีรยิธรรม และมคีวามเท่าเทยีม 

4) พจิารณา และกาํหนดแผนงบประมาณประจําปี และปรบัปรงุแผนงบประมาณประจําปีให้เหมาะสม และสอดคล้อง

กบันโยบาย และทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัฯ รวมถงึตรวจสอบ และควบคมุใหฝ้่ายบรหิารใชจ้่ายงบประมาณ

ตามแผนงบประมาณประจําปี 

5) ติดตามการดําเนินกจิการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสมําเสมอ และตระหนักถึงการปฏบิตัิตาม

กฎหมาย และขอ้กําหนดในสญัญาทีเกยีวขอ้งของบรษิทัฯ โดยกําหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานผลการปฏบิตัิงาน 

ตลอดจนถงึเรอืงทสีาํคญัอนืๆ ของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทุกไตร

มาส เพอืใหก้ารดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 
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6) ดาํเนินการให้บรษิทัฯ มรีะบบทางบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทมีปีระสทิธผิล และเชอืถอืได ้

7) มบีทบาทสาํคญัในการดาํเนินการเรอืงการบรหิารความเสยีง โดยจดัให้มแีนวทาง และมาตรการบรหิารความเสยีง

ทเีหมาะสมเพยีงพอ และมกีารตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

8) พจิารณา และอนุมตั ิและ/หรอืพจิารณา และใหค้วามเหน็ เพอืเสนอให้ทีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเขา้ทํา

ธุรกรรมทีมีนัยสําคญัต่อบริษทัฯ และการเข้าทํารายการทีเกยีวโยงกนั ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวธิีการที

กฎหมาย และกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้งกาํหนด 

9) จดัใหม้รีายงานประจําปีของบรษิทัฯ และ/หรอืของคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมาย หรอืกฎเกณฑ์ที

เกยีวขอ้งกําหนด รวมถึงรายงานให้ผูถ้ือหุ้นทราบอย่างสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจรงิถึงสภาพการ

ดาํเนินธุรกจิในปจัจุบนั และแนวโน้มการดาํเนินธุรกจิในอนาคตของบรษิทัฯ ทงัในดา้นบวก และลบ พรอ้มเหตุผล

สนบัสนุนอย่างเพยีงพอ  

10)   พจิารณา และอนุมตัโิครงสรา้งองคก์รทเีหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกจิ ซึงรวมถึงจดัตงัคณะอนุกรรมการต่างๆ สรร

หา และแต่งตงักรรมการ หรือบุคคลทีมีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ ตามทีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร เข้าดํารงตําแหน่งสมาชกิในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกําหนดของเขตอํานาจ หน้าที และความ

รบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการชดุต่างๆ 

11) พจิารณา และแต่งตงักรรมการผูจ้ดัการ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที และความรบัผดิชอบของกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

12) พจิารณา และกาํหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนประจําปีของบรษิทัฯ และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม

ของกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน โดยคํานึงถึงปจัจยัต่างๆ ทีเหมาะสม เช่น ผลการประเมนิงาน ตําแหน่ง 

ขอบเขตหน้าที และความรบัผิดชอบ คุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนทีเหมาะสมใน

อุตสาหกรรมเดยีวกนั 

13) พจิารณาจํานวนคา่ตอบแทนของกรรมการทเีหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีคณะกรรมการบรษิทั

กาํหนด เพอืเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา และอนุมตั ิ

14) อนุมตัิการบรรจุ แต่งตงั ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดบัรองกรรมการผูจ้ ัดการ หรอืตําแหน่งอืนที

เทยีบเท่า รวมทงัการอนุมตัอิตัราเงนิเดอืน คา่ตอบแทน หรอืประโยชน์อนืแกบ่คุคลดงักล่าว 

15) พิจารณาสรรหาบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย และ

กฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง เพอืเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตงัเป็นกรรมการ 

16) กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทศิทางการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย รวมทงัพิจารณาแต่งตงับุคคลทีมี

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเกยีวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการของบรษิทั

ย่อย อย่างน้อยตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อย 

17) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอืนใดปฏบิตัิการอย่างหนึงอย่างใด

แทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดงักล่าวมี

อํานาจตามทคีณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการอาจ

ยกเลกิ เพกิถอน เปลยีนแปลง หรอืแกไ้ขการมอบอํานาจนันๆ ไดเ้มอืเห็นสมควร ทงันี การมอบอํานาจดงักล่าว

ตอ้งจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชดัเจน 

และมกีารระบขุอบเขตอํานาจ หน้าทขีองผูร้บัมอบอํานาจไวอ้ย่างชดัเจน  อย่างไรกต็าม ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจนันต้อง

ไมม่อีํานาจอนุมตัริายการทบีคุคลดงักล่าว หรอืบคุคลทอีาจมคีวามขดัแยง้อาจมสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอนืใดกบับรษิทัฯ ยกเวน้ เป็นการอนุมตัริายการทีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์

ททีปีระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิวแ้ลว้ 
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18) มอีํานาจ หน้าท ีและความรบัผดิชอบอืนใด ตามทีกําหนดไวใ้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกยีวขอ้ง ขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ และมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้ 

19) พจิารณาและอนุมตัิการดําเนินการทีสําคญัอืนๆ ทีเกยีวขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ เพือให้เกดิประโยชน์

สงูสดุแกบ่รษิทัฯ เวน้แต่อํานาจในการดําเนินการต่อไปนี จะกระทําไดก้ต็่อเมอืไดร้บัความเห็นชอบจากทีประชุม

คณะกรรมการบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีง และจากทีประชุมผู้

ถอืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทงัหมดหรอืบางสว่นทสีาํคญั 

(ข) การซอืหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอนืหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัฯ 

(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกยีวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัฯ ทงัหมดหรอืบางส่วนทีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกจิของบริษทัฯ หรอืการรวมกิจการกบับุคคลอืน โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิหรอืขอ้บงัคบั 

(จ) การเพมิทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบกจิการ หรอืการเลกิบรษิทัฯ 

(ช) กจิกรรมอนืใดทีกําหนดไวภ้ายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และ/หรอื ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทปีระชุม

คณะกรรมการ และทปีระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนเสยีงทงัหมด

ของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เชน่ การทํารายการทีเกยีวโยงกนั และการ

ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรพัย์ เป็นตน้ 

ทงันี การดาํเนินการในเรอืงใดทกีรรมการหรอืผูร้บัมอบอํานาจจากกรรมการ หรอืบุคคลทีมสี่วนไดเ้สยีหรอืทีอาจ

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ บคุคลดงักล่าวจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนนั 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตงักรรมการทีมคีวามรูค้วามชํานาญทีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วย

ปฏบิตัิงานในการศกึษาและกลนักรองเรอืงสําคญัทีต้องการการดูแลอย่างใกล้ชดิในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน โดยมอีงคป์ระกอบและขอบเขตอํานาจหน้าท ีดงันี 

 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตงัขนึเพือช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการกํากบัดูแลและตรวจสอบการ

จดัทํารายงานทางการเงนิ การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสยีง รวมทงัการกํากบัดูแลกจิการที

ดี และธรรมาภิบาล เพือให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชือถือ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทีมคีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ทีเหมาะสม 

สามารถอุทศิเวลาเพยีงพอในการปฏบิตัิการ จํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  คน เป็นผูท้ีมี

ความรู้ และมปีระสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ  คน เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ทีจะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบต้องไดร้บัการพิจารณาคุณสมบตัิอย่าง

รอบคอบ เนืองจากประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคคลทีจะให้ความเชือมันในประสิทธิภาพโดยรวมของ

คณะกรรมการตรวจสอบได ้
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วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบเท่ากบัวาระการดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั โดยจะครบวาระการ

ดํารงตําแหน่งในการประชุมสามญัประจําปีผูถ้ือหุ้นพรอ้มกบัการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั  เมอืพ้น

ตําแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตงัใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งอกีได ้

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

รายชือ ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเข้าประชุม / 

การประชุมทงัหมด 

ปี 2558 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายประกิจ ตงัติสานนท ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 

3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 

กรรมการตรวจสอบทมีคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นบญัชแีละการเงนิเพียงพอทีจะทําหน้าทีสอบทานความ

น่าเชือถือของงบการเงินของบริษทัฯ คือ นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา โดยมนีางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนการจดัทําและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ อย่างถูกต้อง 

ควบถว้น เพยีงพอ เชอืถอืได ้และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีรบัผดิชอบ

จดัทํารายงานทางการเงนิทงัรายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบ

ทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทเีหน็วา่จําเป็นและเป็นเรอืงสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ทีเหมาะสมและมปีระสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกย้าย ถอดถอน หรอืเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอนืใดทรีบัผดิชอบเกยีวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

และกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมคีวามเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษทัฯ และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว โดยคาํนึงถงึความน่าเชอืถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบ

ของสาํนกังานตรวจสอบบญัชนีัน และประสบการณ์ของบุคลากรทีไดร้บัมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชขีอง

บรษิทัฯ รวมถงึผลการปฏบิตังิานในปีทผีา่นมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผูส้อบบญัช ีรวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบั

ผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝี่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเกยีวโยงกนัหรอืรายการทีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้ถูกต้อง 

ครบถว้น และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทงันี เพือให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวมี

ความจําเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทัฯ ซึงรายงานดงักล่าวต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี 

(ก) ความเหน็เกยีวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทเีชอืถอืไดข้องการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการ

เงนิของบรษิทัฯ 

(ข)     ความเหน็เกยีวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
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(ค) ความเหน็เกยีวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(ง) ความเหน็เกยีวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกยีวกบัรายการทอีาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทคีณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทตีามกฎบตัร 

(ซ) รายการอนืทเีหน็วา่ ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทแีละความรบัผดิชอบ

ทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 

ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสยีง ทบทวนการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกจิ

ของผูบ้รหิาร ทบทวนรว่มกบัผูบ้รหิารในรายงานสาํคญัทตีอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามทีกฎหมายกําหนด เช่น บท

รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

8) มอีํานาจในการดาํเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจําเป็นในเรอืงต่างๆ ซึงอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญั

ต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่

(ก) รายการทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืมสีงิผดิปกติหรอืมคีวามบกพร่องทีสําคญัในระบบ

ควบคมุภายใน 

(ค) ขอ้สงสยัวา่อาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

9) มอีํานาจในการแสวงหาความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรกึษาทางวชิาชพีอืนใดเมอืเห็นว่าจําเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของ

บรษิทัฯ เพอืใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทคีวามรบัผดิชอบสําเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

10) รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพือดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ

ดําเนินการแก้ไขดงักล่าว โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานสิงทีพบ

ดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได ้

ทงันี อํานาจของกรรมการตรวจสอบดงักล่าว จะไมร่วมถงึอํานาจททีําให้กรรมการตรวจสอบ หรอืผูร้บัมอบอํานาจ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมตใิหค้วามเหน็ในรายการทกีรรมการตรวจสอบท่านนนั หรอืผูร้บัมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบคุคลทอีาจมคีวามขดัแย้งตามนิยามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน มี

สว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัย่อยได ้
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2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารดํารงตําแหน่ง

กรรมการผู้จ ัดการ เพือทําหน้าทีบริหารกิจการแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายที

คณะกรรมการบรษิทักาํหนดและมอบหมาย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

รายชือ ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเข้าประชุม / 

การประชุมทงัหมด 

ปี 2558 

1. นายนพชยั วีระมาน ประธานกรรมการบรหิาร 7/7 
2. นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการบรหิาร 7/7 
3. นางสาวสนุันทา ว่านวฒัน์ กรรมการบรหิาร  7/7 

4. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ กรรมการบรหิาร 7/7 

5. นายโกมินทร ์กรตมี กรรมการบรหิาร  7/7 

6. นางสาวมลัลิกา ตระกลูไทย กรรมการบรหิาร 6/7 
หมายเหตุ:  นางสาวสวติตา ศรเีกษตร ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

1) พจิารณากลนักรองแผนธุรกจิ และงบประมาณประจําปีเพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2) กาํหนดนโยบายการเงนิ การลงทุนของบรษิทัฯ และกาํหนดทศิทางนโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ

บรษิทัฯ และอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถงึขอ้เสนอการลงทุนตามระเบยีบบรษิทั 

3) พจิารณา และดาํเนินการในประเดน็ทสีาํคญัซงึเกยีวขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

4) พจิารณากลนักรอง และใหข้อ้เสนอแนะงานทุกประเภททเีสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5) พจิารณาแต่งตงักรรมการของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัรว่มทุนตามสดัสว่นการถือหุ้น หรอืตามขอ้ตกลงในสญัญา

ระหวา่งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัรว่มทุน (ถา้ม)ี 

6) ดูแล และติดตามผลการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําปีที

คณะกรรมการบรษิทักาํหนด และอนุมตั ิรวมถงึรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมาํเสมอ 

7) พจิารณานโยบายการบรหิารความเสยีงของบรษิทัฯ เพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ก) ระบุและประเมนิความเสยีงให้ครอบคลุม ความเสยีงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสยีงดา้นการ

ปฏบิตัิงาน (Operational Risks) ความเสยีงดา้นการเงนิ (Financial Risks) และความเสยีงดา้นกฎหมาย 

(Legal Risks) 

(ข) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครอืงมอืในการบรหิารความเสยีงให้มปีระสทิธิภาพและเหมาะสมกบั

ลกัษณะและขนาดความเสยีงแต่ละดา้นของธุรกรรมทบีรษิทัฯ ดาํเนินการ 

(ค) ตดิตามผลการประเมนิความเสยีงทงัในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ (Stress Testing)  

(ง) ประเมินความเสยีงทีอาจจะเกดิขนึจากผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือความเสยีงทีอาจเกดิขนึสําหรบัธุรกรรมทีจะ

จดัตงัขนึใหม ่รวมถงึกาํหนดแนวทางการป้องกนัความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึ  

8) พจิารณากลนักรองเรอืงทกีรรมการผูจ้ดัการนําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรอื

อนุมตั ิ

9) อนุมตัเิรอืงเกยีวกบัการเงนิ และทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ
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10) มอบหมาย หรอืแนะนําให้กรรมการผู้จ ัดการพิจารณา หรอืปฏบิตัิในเรอืงหนึงเรืองใดทีคณะกรรมการบรหิาร

เหน็สมควร 

11) แต่งตงัคณะทํางานเพอืพจิารณาเรอืงหนึงเรอืงใดทคีณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 

12) พจิารณา และนําเสนอเรอืงทคีณะกรรมการบรหิารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ หรอืพิจารณา

ใหค้วามเหน็ชอบ หรอือนุมตั ิ

13) พจิารณาเรอืงอนืใด หรอืปฏบิตัหิน้าทอีนืใดทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อนึง อํานาจการอนุมตัขิองกรรมการบรหิารจะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการอนุมตัริายการททีําให้กรรมการบรหิาร หรอื

ผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถลงมตอินุมตัริายการทตีนหรอืบุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้ง (ตามนิยามที

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/

หรอื บรษิทัย่อย 

ทังนี กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับแต่ว ันทีได้ร ับการแต่งตัง นอกจากนี 

กรรมการบรหิารทพีน้จากตําแหน่งตามวาระสามารถไดร้บัเลอืกตงัเขา้รบัตําแหน่งไดอ้กี 

 

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี6/2557 เมอืวนัท ี19 กนัยายน 2557 มมีติแต่งตงัคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบรษิัทจํานวนหนึง และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิโดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนมจีํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกนิ 5 คน ทงันี กําหนดให้กรรมการอิสระทําหน้าทีเป็นประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ย 

รายชือ ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเข้าประชุม / 

การประชุมทงัหมด 

ปี 2558 

1. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1 

2. นายประกิจ ตงัติสานนท์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  1/1 

3. นายสรรพชัญ โสภณ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  1/1 

4.  นางสาวอุษณีษ์ จนัทรอ์าํรงุ** กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  1/1 

หมายเหตุ: นางสาวนัฎตยิา วงัขุนพรหม ทําหน้าทเีป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

**นางสาวอุษณีษ์ จนัทร์อํารุง ไดล้าออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เมอืวนัท ี9 ธนัวาคม 2558 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบรษิทั เพือ

นําเสนอต่อทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตั ิในกรณีทีตําแหน่งว่างลงเนืองจาก

ครบวาระ และในกรณีอนืๆ 

2) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสูง และเลขานุการบรษิทั ใน

กรณีทมีตีําแหน่งว่างลง เพือนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพือพิจารณาอนุมตัิต่อไป รวมทงักําหนด

หลกัเกณฑใ์นการสบืทอดตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 
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3) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ สําหรบักรรมการในคณะกรรมการ

บริษทั กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบัหน้าทีความรบัผดิชอบ สอดคล้องกบัผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ 

4) กาํหนดโบนสัและอตัราการขนึเงนิเดอืนประจําปีของผูบ้รหิารและพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของ

บรษิทัฯ 

5) พจิารณากลนักรอง โครงสรา้งเงนิเดอืน และหลกัเกณฑก์ารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอนืๆ  

6) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ทีจะไดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการบริษทัให้สอดคล้องกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ที

เกยีวขอ้ง 

ทงันี กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจํานวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตําแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการทีอยู่ใน

ตําแหน่งนานทสีดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง นอกจากนี กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนทพีน้จากตําแหน่งตามวาระ

สามารถไดร้บัเลอืกตงัเขา้รบัตําแหน่งไดอ้กี 

 

2.5 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 25558 ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นายนพชยั วีระมาน กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายนันฑวฒัน์ คาํเอม รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ  

3. นางสาวสนุันทา ว่านวฒัน์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลูกคา้ 

4. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโลจสิตกิส ์

5. นายโกมินทร ์กรตมี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารโรงงาน 

  

ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

1.   บรหิารจดัการ ควบคมุดแูล และอนุมตักิารดาํเนินกจิการทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารงานประจําวนัทวัไปของ บรษิทัฯ 

และดาํเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ 

2. บรหิารบรษิทัฯ ตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกจิ และแผนกลยุทธ์ทีคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื 

คณะกรรมการบรหิารไดก้าํหนดไว ้

3. มอบอํานาจชว่ง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอืนปฏบิตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยอยู่ในขอบเขตทีเป็นไปตาม

หลกัเกณฑอ์ํานาจอนุมตั ิหรอืระเบยีบขอ้กาํหนด หรอืคาํสงัทคีณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดไว ้

4. มอีํานาจออกคาํสงั ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพอืใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบรษิทั

ฯ และเพอืรกัษาระเบยีบวนิยัการทํางานภายในองคก์ร 

5. มอีํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอกในกจิการทเีกยีวขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทัฯ 

6. อนุมตักิารแต่งตงัทปีรกึษาดา้นต่างๆ ทจีําเป็นต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

7. ปฏบิตัหิน้าทอีนืตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

ทงันี อํานาจกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอืนทีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจ 

หรอืการมอบอํานาจในการอนุมตัิรายการใดทีตนเอง หรอืบุคคลทีเกยีวขอ้ง ซึงอาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนไดเ้สยี หรอืมี

ผลประโยชน์ในลกัษณะอนืใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืรายการทีไม่อยู่ภายใต้การดําเนิน

ธุรกจิปกติทวัไปของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ซึงการอนุมตัิรายการดงักล่าวต้องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
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และ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เพือพิจารณา และอนุมตัิตามทีขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือกฎหมายทีเกียวขอ้ง

กาํหนด 

 

2.6  การกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน 

ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี3/2558 เมอืวนัท ี10 สงิหาคม 2558 ไดม้กีารอนุมตัิการแกไ้ขอํานาจ

การอนุมตัิวงเงนิทีสําคญั โดยทีอํานาจอนุมตัิของคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการใน

เรอืงทสีาํคญัสามารถสรปุไดด้งันี 

เรอืงการจดัซอืต่างประเทศ ภายใตห้วัขอ้ของการลงนามในใบสงัซือ (P/O) หรอืใบเสนอราคาทีไดร้บัการอนุมตัิ

แลว้ (ต่อครงั) ซงึไดก้าํหนดให ้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อีํานาจลงนามเพียงท่านเดยีวนัน  ประชุมไดพ้ิจารณาอนุมตัิให้

รองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้อีํานาจลงนามในเอกสารดงักล่าวไดอ้กีหนึงท่านเพมิเตมิ เพอืรองรบัการดําเนินการธุรกจิ ใน

กรณีทกีรรมการผูจ้ดัการตดิภารกจิหรอืเดนิทางไปต่างประเทศไมอ่าจลงนามในเอกสารได ้   

ทงันี หากการทํารายการใดมลีกัษณะเป็นการทํารายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึง

สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าทีปฏบิตัิตามกฎเกณฑ์ทีเกยีวขอ้ง

ของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  นอกจากนี ผูท้มีอีํานาจอนุมตัไิมส่ามารถอนุมตัิรายการใดที

ตนเอง หรือบุคคลทีเกียวข้อง ซึงอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอืนใด ขดัแย้งกบั

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได ้

 

3. การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผูบ้ริหาร 

การคดัเลอืกบคุคลเขา้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ดําเนินการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึงทําหน้าทีในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลทีจะเข้าดํารงตําแหน่ง

ดงักล่าว และเสนอชอืบุคคลทีมคีุณสมบตัิเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรอืทีประชุมผูถ้ือหุ้น (แล้วแต่กรณี)  ทงันี 

บุคคลทีได้ร ับการแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบตัิเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) และตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนทีเกียวข้อง รวมทังกฎหมายอืนทีเกียวข้อง  นอกจากนียัง

พจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทํางานดว้ย 

 

3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความสําคญัต่อการสรรหาและแต่งตงักรรมการบรษิทัทีทรงคุณวุฒ ิและมปีระสบการณ์ 

เพือทําหน้าทีดูแลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้ือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเสนอชือ

กรรมการบรษิทัเพือให้ผูถ้ือหุ้น และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัพิจารณา  นอกจากนี คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนยงัไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ือหุ้นมสี่วนร่วมในการเสนอชอืกรรมการทีมคีุณสมบตัิเหมาะสมเพือทํา

หน้าทเีป็นกรรมการบรษิทั โดยทกีรรมการบรษิทัจะตอ้งมคีณุสมบตัเิบอืงตน้ ดงันี 
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 มคีุณสมบตัิไม่ขดัแย้งกบัข้อกําหนดของกฎหมายและประกาศทีเกยีวขอ้ง เช่น พระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ 

และขอ้บงัคบับรษิทัเกยีวกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั เป็นตน้ 

 มคีวามซอืสตัย์ คณุธรรม ความคดิรเิรมิ ความเป็นเลศิ ความรบัผดิชอบ ความยุติธรรม ความเป็นอิสระและ

การใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 ประวตักิารศกึษาและประวตักิารทํางานอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 การอบรมทเีกยีวเนืองกบัการกาํกบัดแูลกจิการและการกาํหนดนโยบายในระดบัสงู 

 ความมุง่มนัทจีะดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

 การอุทศิเวลาและความสามารถเพอืยกระดบัการพฒันากจิการของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระไมน่้อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทงัคณะ และมจีํานวนไม่

ตํากวา่  3 คน โดยมคีณุสมบตัติามทกีฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลนักรองบุคคลทีเหมาะสมเพือแต่งตงัเป็นกรรมการบรษิทั ไม่ว่าจะเป็น

กรรมการบรษิทัทีเป็นผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้นหรอืกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทกัษะและประสบการณ์ทีจะสรา้ง

ความเขม้แขง็ของโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ซงึจะมกีารทบทวนเป็นครงัคราวตามความเหมาะสม 

 

การเลอืกตงักรรมการบรษิทั 

การเลอืกตงักรรมการบรษิทัในทปีระชมุผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงันี 

 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทถีอืโดยหนึงหุน้เท่ากบัหนึงเสยีง 

 ใหล้งคะแนนเสยีงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถ้ือหุ้นลงคะแนนเสยีงทงัหมดทีตนมอียู่เลือก

บคุคลทไีดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการทลีะคน โดยเลอืกตงับคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่

จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

 บคุคลทไีดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตงัเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีพึง

จะมหีรอืพงึจะเลือกตงัในครงันัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้บัเลือกตงัในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั

เกนิจํานวนกรรมการทพีงึจะม ีใหป้ระธานทปีระชมุออกเสยีงไดเ้พมิขนึอกีหนึงเสยีงเป็นเสยีง     ชขีาด 

กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเนืองจากเหตุอืน นอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการให้

คณะกรรมการพจิารณาแต่งตงับุคคลซึงมคีุณสมบตัิเหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ

แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดอืน โดย

บคุคลซงึเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทยีงัเหลอือยู่ของกรรมการซึงตนแทน ทงันี มติ

การแต่งตังบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า  ใน  ของจํานวนกรรมการทียัง

เหลอือยู่ 

ในการประชมุสามญัประจําปีทุกครงั ใหก้รรมการบรษิทัออกจากตําแหน่งเป็นอตัราหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการ

บรษิทัทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคยีงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม กรรมการบรษิทัที

จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลงัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นัน ให้ใชว้ธิีจบัสลากออก ส่วนในปี

ต่อไปใหก้รรมการบรษิทัทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดจํานวนหนึงในสามเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการบรษิทัทีพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตงักลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัใหมไ่ด ้
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3.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการกําหนดคุณสมบตัิและการสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทีสอดคล้องกบั

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรอืง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม ่

ฉบบัลงวนัท ี15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทงัทไีดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิ) ทงันี กรรมการอสิระตอ้งมจีํานวนไมน่้อยกว่า 1 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการทงัคณะ และมจีํานวนไม่ตํากว่า 3 คน ขณะทีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการที

เป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมคีณุสมบตัิตามทีกฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกําหนด ดงันี 

 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

(ก) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึงของจํานวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท้ีเกยีวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนนัๆ ดว้ย 

(ข) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มบรหิารงานลูกจ้างพนักงานทีปรกึษาทีไดเ้งนิเดอืนประจําหรอืผูม้อีํานาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรอืของผู้มี

อํานาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคําขอ

อนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีทกีรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอื

ทปีรกึษาของสว่นราชการซงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ 

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลทมีคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบดิามารดาคู่

สมรสพีน้องและบุตรรวมทงัคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม 

หรอืบคุคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี

อํานาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็น

หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทมีนียัหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน่้อยกวา่สองปีกอ่นวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิขา้งตน้ รวมถึงการ

ทํารายการทางการคา้ทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกจิการการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกยีวกบั

สนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิดว้ยการรบัหรอืให้กูย้ืม คําประกนั การให้

สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีสนิ รวมถงึพฤติการณ์อืนทํานองเดยีวกนั ซึงเป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระ

หนีทตีอ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหนึงตงัแต่รอ้ยละสามของสนิทรพัย์ทมีตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตงัแต่ยีสบิล้านบาทขนึ

ไปแลว้แต่จํานวนใดจะตํากวา่  ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการที

เกยีวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกยีวโยงกนั โดย

อนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกดิขนึในระหว่างหนึงปีก่อนวนัทีมคีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

(จ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทมีนียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชซีึงมผีูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั

อยู่เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. 
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บรกิารเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา

ทางการเงนิ ซงึไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มอีํานาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีมนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคําขอ

อนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูถ้ือหุ้นซึง

เป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทมีนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่

เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรกึษาทีรบั

เงนิเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกนิรอ้ยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมสีทิธิออกเสยีงทงัหมดของบรษิทัอืน ซึงประกอบ

กจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทมีนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไมม่ลีกัษณะอนืใดททีําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมลีกัษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้วกรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย

ลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ (Collective 

Decision) ได ้

ในกรณีทบีคุคลทบีรษิทัฯ แต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิ

หรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าทีกําหนดตามวรรคหนึง (ง) หรอื (ฉ) ให้บรษิทัฯ ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้ห้ามการมี

หรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าดงักล่าว กต็่อเมอืบรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มคีวามเห็น

คณะกรรมการบรษิทัทแีสดงวา่ไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ.  (รวมทงัฉบบัแกไ้ขเพิมเติม) แล้วว่าการแต่งตงับุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าทีและการให้

ความเหน็ทเีป็นอสิระและจดัใหม้กีารเปิดเผยขอม้ลูต่อไปนีในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้ือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตงักรรมการ

อสิระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีทําให้บุคคลดงักล่าวมคีุณสมบตัิไม่เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด 

(ข)  เหตุผลและความจําเป็นทยีงัคงหรอืแต่งตงัใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตงับคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

เพอืประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คาํวา่ “หุน้สว่น” หมายความวา่ บคุคลทไีดร้บัมอบหมายจากสํานักงานสอบบญัช ี

หรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ใหเ้ป็นผูล้งลายมอืชอืในรายงานการสอบบญัชหีรอืรายงานการให้บรกิารทางวชิาชพี (แล้วแต่

กรณี) ในนามของนิตบิคุคลนนั 

 

คณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบ 

(ก) ไดร้บัแต่งตงัจากคณะกรรมการหรอืทปีระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

(ข) เป็นกรรมการอสิระทเีป็นไปตามคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระและตอ้ง 

1.  ไม่เป็นกรรมการทีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของ

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อํานาจควบคมุของบรษิทัฯ และ 
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2.  ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเป็นบรษิทั

จดทะเบยีน 

(ค) มหีน้าทใีนลกัษณะเดยีวกบัทกีาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบตัิและ

ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ง) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทจีะสามารถทําหน้าทใีนฐานะกรรมการตรวจสอบ ทงันี ต้องมกีรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทีมคีวามรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทาน

ความน่าเชอืถอืของงบการเงนิได ้

การแต่งตงักรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําการพิจารณาคดัเลือกผูท้ีมคีุณสมบตัิเหมาะสม เพือนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตังกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ตามแต่กรณี) โดยทีกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ซงึพจิารณาแต่งตงัจากผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นตามทกีฎหมาย ประกาศหรอืขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด โดยมกีรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด และมกีรรมการตรวจสอบจํานวนไมน่้อยกวา่ 3 คน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ

แต่ละคนมวีาระดํารงตําแหน่งเท่ากบัวาระทีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยเมอืครบวาระดํารงตําแหน่งแล้ว

สามารถไดร้บัเลอืกตงักลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งอกีได ้ทงันี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผูม้คีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 

3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการบรหิาร โดยคดัเลือกจากผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ และมคีวาม

เข้าใจในลักษณะธุรกิจ การดําเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบริษัทฯ โดยทีองค์ประกอบของคณะ

กรรมการบรหิารประกอบไปดว้ยกรรมการบรหิารจํานวน 7 คน โดยมกีรรมการผูจ้ดัการดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะ

กรรมการบรหิาร  

 

3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลือกจากกรรมการบรษิัท

จํานวนหนึง และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุ ิโดยมจีํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกนิ 5 คน ทงันี กําหนดให้กรรมการอิสระเป็น

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

3.5 การสรรหาผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตงักรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนจะคดัเลือกผูท้ีมคีุณสมบตัิเหมาะสมทีจะดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว โดยพิจารณาจาก ความรู ้

ประสบการณ์ และความสามารถในการบรหิารงาน เพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพอืพจิารณาแต่งตงัต่อไป 
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4. การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มกีลไกกาํกบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทงัทางตรงและทางอ้อม รวมทงัมมีาตรการในการติดตาม

การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพือดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ และสามารถ

ควบคมุดแูลจดัการ และรบัผดิชอบการดาํเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึงของบรษิทัฯ โดยจะมุ่งเน้น

ลงทุนในธุรกจิทเีกอืหนุน และเออืประโยชน์ต่อการทําธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อืนที

บรษิทัฯ คาดวา่จะไดร้บัจากการลงทุนเป็นสาํคญั เพอืเป็นการสนบัสนุนและสง่เสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ทงันี บรษิทัฯ ได้

กาํหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม ซงึไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัที 2/2557 ซึง

ประชมุเมอืวนัท ี26 มนีาคม 2557 โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

1. บรษิทัฯ จะพจิารณาสดัสว่นการลงทุนตามความเหมาะสม และผลตอบแทนทีคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน 

เพอืประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นสาํคญั 

2. บรษิัทฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งบุคคลทีได้รบัมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเขา้เป็น

กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม เขา้ไปเป็นตวัแทนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือ

หุน้ เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกบ่รษิทัฯ บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่มทเีขา้ไปลงทุน โดยกาํหนดให้กรรมการ

และผูบ้รหิารมคีณุสมบตั ิบทบาท หน้าท ีและความรบัผดิชอบ และไม่มลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตาม

ประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. เพอืใหม้สีว่นรว่มในการบรหิารจดัการในกจิการนนัๆ  

3. กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารมสีทิธใินการออกเสยีงในทีประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีประชุมผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม ตามแนวทางหรอืมตทิคีณะกรรมการหรอืทปีระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ไดอ้นุมตัไิว ้โดยกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารทีไดร้บัการแต่งตงัสามารถใชดุ้ลยพินิจและออกเสยีงในการ

ประชมุของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม ในเรอืงการบรหิารจดัการทวัไปได ้แต่ในกรณีเป็นเรอืงสําคญัจะต้อง

ได้รบัอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการหรอืทีประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เสียก่อน เรืองทีสําคญั เช่น 

รายการเกยีวโยง รายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ การกระทําทีทําให้ลดสดัส่วนการถือหุ้นของ

บรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม หรอืการเลกิกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม 

4. บริษัทฯ จะกํากบัดูแลให้บริษทัย่อยมีการจดัเกบ็ข้อมูล และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงนิรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

 

5. การดแูลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตระหนกัและเลง็เหน็ความสาํคญัต่อการดาํเนินตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด ี(Good 

Corporate Governance) รวมทงัการถ่วงดุลอํานาจ (Check and Balance) เพือเสรมิสรา้งความมนัใจให้กบัผูถ้ือหุ้นและ

ทุกฝ่ายทีเกียวข้องในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหม้กีารกาํหนดมาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ 

เพอืใหบ้รษิทัฯ มกีารดําเนินงานทีโปร่งใสตามหลกับรรษทัภบิาลทีด ีโดยไดร้บัอนุมตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบรษิทั

ครงัท ี7/2556 วนัท ี29 พฤศจกิายน 2556 ซงึสามารถสรปุสาระสาํคญัไดด้งันี 

1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะตอ้งรกัษาความลบั/ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และต้อง

ไมนํ่าขอ้มลูดงักล่าวไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แกต่นเองหรอืเพอืประโยชน์แก่บุคคลอืนไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้มและไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 

2. บรษิทัฯ จดัใหค้วามรูแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพอืให้รบัทราบถึงหน้าทีในการรายงานการถือ

หลกัทรพัย์ของตน คูส่มรส และบตุรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิทัฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 รวมทงัทีมกีารแกไ้ขเพิมเติม (“พรบ. หลกัทรพัย์ฯ”) และตาม
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สจ.12/2552 เรือง การจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือ

หลักทร ัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  

3. บรษิทัฯ กําหนดให้กรรมการ และผูบ้รหิาร รายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัย์ฯ 

และประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สจ.12/2552 เรอืง การจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือ

หลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีและจดัสง่สาํเนารายงานนีใหแ้ก ่บรษิทัฯ ในวนัเดยีวกบั

ทสีง่รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

4. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกาํหนดหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูป้ฏบิตัิงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีได้

รบัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูต่อบคุคลภายนอก หรอืบุคคลทีไม่มหีน้าทีทีเกยีวขอ้ง และควรละเวน้

การซอืขายหุน้ของบรษิทัฯ ในชว่งเวลา 1 เดอืน กอ่นทบีรษิทัฯ จะเผยแพรง่บการเงนิ หรอืเผยแพร่ขอ้มูลที

เป็นสาระสาํคญัอนืๆ สูส่าธารณชน 

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะต้องไม่ทําการซือขายโอนหรือรบัโอน

หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอื เขา้ทํานิติกรรมอืนใด

โดยใชข้้อมูลภายในของบริษทัฯ หรอืบริษทัย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม ขอ้กาํหนดนีใหร้วมถึงคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดว้ย ผูใ้ดทฝี่าฝืนระเบยีบขอ้ บงัคบั ดงักล่าวจะถือว่าไดก้ระทําผดิ

อย่างรา้ยแรง และบริษทัฯ ได้กําหนดมาตรการลงโทษสําหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มูล

ภายในไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนทําให้บริษัทฯ ได้รบัความเสือมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะ

ประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดแูลทเีกยีวขอ้งเพอืดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

6. ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

6.1  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชปีระจําปี และการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาล 

ใหแ้กบ่รษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจํากดั ซงึเป็นสาํนกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสําหรบัรอบ

ปีบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวนเงนิรวม 920,000 บาท   

ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี1/2558 เมอืวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2558 มมีติอนุมตัิแต่งตงันายบุญเลิศ แกว้

พนัธุ์พฤกษ์ และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร และ/หรอืนางสาวรุง้ตวนั บุญศกัดิเฉลิม แห่งบรษิัท บีพีอาร์ ออดิท 

แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสําหรบัการตรวจสอบบญัชแีละการสอบทานงบ

การเงนิระหวา่งกาลสาํหรบัรอบปีบญัชสีนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 เป็นจํานวนเงนิรวม 1,220,000 บาท 

6.2 ค่าบริการอืน (Non-audit Fee) 

บรษิทัฯ จา้งบรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจํากดั ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัฯ ตามวธิีที

ตกลงร่วมกนั ซึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน สําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 และปี

สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 โดยมคีา่ใชจ้่ายทงัสนิ 60,000 บาทและ 80,000 บาท ตามลําดบั 

 

7. การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ 

- ไมม่ ี- 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มแีนวคดิในการดาํเนินธุรกจิอย่างโปรง่ใส มคีุณธรรม โดยยึดมนัในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วน

ไดเ้สยีทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภบิาลทดี ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทงันี เพือให้มนัใจ

วา่บรษิทัฯ สามารถสรา้งความมนัคงและยงัยืนในการดําเนินธุรกจิ รวมถึงความเชอืมนัให้แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ทงันี 

บรษิทัฯ มกีารดาํเนินงานโดยมุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันี 

1. การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 

- บรษิทัฯ กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตัิต่อลูกคา้ในทุกกลุ่มโดยมกีารแจ้งเงอืนไขอย่างชดัเจน เป็น

ธรรม และอยู่ภายใต้กฎหมาย โดยให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจ

อย่างเป็นธรรม 

- บริษทัฯ ปฏบิตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยปฏิบตัิตามเงือนไขทางการคา้ และ/หรือ 

ขอ้ตกลงทางการคา้อย่างเครง่ครดั  

- บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อบรษิทัคูแ่ขง่อย่างเป็นธรรม ไมล่ะเมดิจรยิธรรมทางธุรกจิ ซงึรวมถึงการไม่กระทําการใดๆ ที

เป็นการโจมต ีใหร้า้ย หรอืทําลายชอืเสยีงของบรษิทัคูแ่ขง่  

2. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

- บรษิทัฯ มนีโยบายการกําหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัิและขอ้กําหนดในการดําเนินการทีเหมาะสม เพือ

ป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนักบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพือให้การตดัสนิใจและการดําเนินการ

ทางธุรกจิทอีาจมคีวามเสยีงดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบและเหมาะสม  

- นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ ครอบคุลมถึงการห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบรษิทัฯ 

ดําเนินการหรือยอมรบัการคอร์รปัชนัในทุกรูปแบบทังทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกจิในทุก

ประเทศและทุกหน่วยงานทเีกยีวขอ้งและใหม้กีารสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนัอย่าง

สมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและข้อกําหนดในการดําเนินการเพือให้สอดคล้องกบัการ

เปลยีนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

3. การเคารพสทิธมินุษยชน 

- บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพสทิธมินุษยชน โดยมกีารส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิเสรภีาพ ตลอดจนปฏบิตัิ

ต่อกนัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยไม่มนีโยบายเลือกปฏบิตัิต่อบุคคลต่างเชอืชาติ สตร ีเดก็ และคน

พกิาร 

- บริษทัฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพือปฏบิตัิงานให้กบับรษิัทฯ ซึงเป็นการปฏิบตัิต่อกนัอย่างเสมอภาค และ

สามารถสรา้งงานและรายไดใ้หก้บักลุ่มคนพกิารดงักล่าว 

4. การปฏบิตัติ่อพนกังานอย่างเป็นธรรม 

- ทรพัยากรบคุคลถอืเป็นฟนัเฟืองหลกัในการขบัเคลอืนธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุซงึเป้าหมาย บรษิทัฯ จึงใส่ใจ

ต่อคณุภาพชวีติของพนกังาน โดยจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มการทํางานทดี ีมรีะบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีมี

ความเป็นธรรม และสง่เสรมิการพฒันาบคุลากรใหม้คีวามกา้วหน้าตามความเหมาะสมในทุกสายงาน  

- บรษิทัฯ มกีระบวนการประเมนิผลการทํางานพนกังานทเีป็นธรรม และมนีโยบายการพฒันาทรพัยากรบุคคลที

สง่เสรมิการพฒันาพนกังานของบรษิทัฯ เพอืความกา้วหน้าของพนกังานและองคก์รอย่างยงัยนื 
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5. ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 

- ความพงึพอใจของลูกคา้ถอืเป็นหนึงในกลยุทธ์หลกัของบรษิทัฯ ในการกา้วไปสูก่ารเป็น “ผูนํ้าตวัจรงิ ความเย็น

ยุคใหม”่ ตามสโลแกนของบรษิทัฯ  ทงันี นอกจากการมมีลูคา่ยอดขายสูงทีสุดในประเทศไทยแล้ว บรษิทัฯ ยงั

มุง่เน้นในเรอืงของความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ดว้ยเชน่กนั  

- บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลดา้นการจดัการระบบคณุภาพ ISO 9001:2008 ซงึเป็นเครอืงยืนยนัถึง

ความใสใ่จในคณุภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากนี บรษิทัฯ ยงัมกีารประกนั

คณุภาพสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ เพือให้ลูกคา้มนัใจไดว้่าจะไดร้บัผลิตภณัฑ์และบรกิารทีมคีุณภาพ จาก

บรษิทัฯ ทมีคีวามรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 

- บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหลู้กคา้ไดร้อ้งเรยีนเรอืงผลติภณัฑแ์ละการบรกิารของพนกังานไดโ้ดยตรงกบับรษิทัฯ ทาง

โทรศพัท์หมายเลข 081-422-4454 นอกจากนี ลูกคา้สามารถตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ไดท้างโทรศพัท์หมายเลข 

02-953-9700 ในกรณีทมีคีาํถามเกยีวกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ มนีโยบายกาํหนดราคาขายและส่วนลดสําหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากนีบรษิทัฯ ยงัมี

การควบคมุราคาขายกบัตวัแทนจําหน่ายในทุกชอ่งทางการจดัจําหน่ายใหอ้ยู่ในระดบัทเีหมาะสม  

6. การดแูลรกัษาสงิแวดลอ้ม 

- บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการดแูลรกัษาสงิแวดลอ้ม เพอืไมก่อ่ใหเ้กดิปญัหามลภาวะต่างๆ ซึงอาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทฯ จึงไม่กระทําการใดๆ ทีส่งผลเสียหายต่อ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  

7. การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 

-  บรษิทัฯ สง่เสรมิการใชก้ระบวนการทางธุรกจิเพอืประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสรา้งเศรษฐกจิและ

ความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนและสงัคม โดยมกีารสนบัสนุนการจา้งงานในชมุชน ปลูกฝงัจติสาํนึกพนักงานในเรอืง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อม และแสวงหาโอกาสสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนและสงัคมอย่าง

สมาํเสมอ  

8. การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซงึไดจ้ากการดําเนินงานทีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สงิแวดล้อม และผูม้ ี

สว่นไดเ้สยี 

- บรษิทัฯ ทุ่มเททรพัยากรในกระบวนการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือง เพือคดิคน้ผลิตภณัฑ์และบรกิารทีเป็น

มติรต่อสงิแวดลอ้ม และช่วยในการประหยดัพลงังาน ผลิตภณัฑ์พดัลมไอเย็นของบรษิทัฯ เป็นหนึงในเครอืง

พิสูจน์ถึงความทุ่มเทดงักล่าว ด้วยความสามารถในการประหยัดพลังงานของพัดลมไอเย็นเมือเทียบกบั

เครอืงปรบัอากาศ นอกจากนี บรษิทัฯ ยงัรบัใหค้าํปรกึษาดา้นการประหยดัพลงังานอย่างครบวงจร 

 

การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโนบายและแนวปฏบิตัิทีกล่าวถึงนันเป็นส่วนหนึงในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

ซึงได้ปฏิบตัิมาอย่างต่อเนือง ตังแต่การปฏิบตัิกบัคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การผลิตสินค้าและให้บริการทีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการจดัการ ISO 9001:2008 การกาํหนดราคาขายสําหรบัลูกคา้อย่างชดัเจน การประเมนิผลงานพนักงานอย่าง

เป็นธรรม ไปจนถงึการมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนผ่านการจ้างงานคนในชุมชน นอกจากการปฏบิตัิตามนโยบายและ

แนวปฏบิตัอิย่างต่อเนืองแลว้ บรษิทัฯ ยงัมกีารรายงานเกยีวกบักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างสมําเสมอ ที

เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ http://www.masterkool.com   
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การดาํเนินธรุกิจทีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

- ไมม่ ี– 

 

กิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสงัคมและสิงแวดล้อม (CSR After Process) 

บรษิทัฯ จดัทํากจิกรรมเพอืประโยชน์ต่อสงัคมและสงิแวดล้อมอย่างสมําเสมอ สําหรบัปี 2558 บรษิทัฯ ยงัคงสาน

ต่อ “โครงการ CSR-MASTERKOOL รอ้ยความเยน็ สูส่งัคม” จากปี 2557 ซงึมจีุดประสงคเ์พอืมอบผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ 

เพือเป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ทีประสบปญัหาอากาศร้อน และมีปญัหาเรืองค่าไฟฟ้าของ

เครอืงปรบัอากาศ โดยไดม้กีารมอบผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในโครงการดงักล่าวใหก้บัหลายหน่วยงาน 
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสียง 

1.  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเกียวกบัระบบควบคมุภายใน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสําคญัของการจัดการระบบควบคุมภายในทีดีเพือเป็นการสนับสนุนให้การ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอ มี

ประสทิธภิาพ และครอบคลุมทุกดา้น เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบทเีกยีวขอ้งสําหรบัการเป็นบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์  คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีมปีระสทิธิภาพเพียงพอใน

การปกป้องดแูลรกัษาทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอยู่เสมอ โดยจดัใหม้กีารกาํหนดลําดบัขนัของอํานาจการอนุมตั ิ

และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานทมีกีารตรวจสอบและถ่วงดลุมกีารกําหนดระเบยีบการปฏบิตัิงานอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร มหีน่วยงานตรวจสอบภายในทีเป็นอิสระ ซึงบรษิทัฯ ได้จ้างบรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากดั 

(“บจ. แอค-พลสั”) ทําหน้าทตีรวจสอบการปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตาม

ระเบยีบทวีางไว ้และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบ  นอกจากนี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัให้มรีะบบการ

ควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเหมาะสมและรดักุมเพียงพอ เพือ

ป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการทกีรรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบ รวมทงัป้องกนัการทุจรติ

ทอีาจเกดิขนึกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมรีะบบงานทชีดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ซงึสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี1/2559 เมอืวนัท ี23 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึงมกีรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเขา้รว่มประชมุดว้ยครบทงั 3 ท่าน คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามแบบประเมนิของสํานักงาน ก.ล.ต. ประกอบกบัการซกัถามขอ้มูลเพิมเติมจากฝ่ายบรหิาร 

และเจา้หน้าททีเีกยีวขอ้ง โดยดาํเนินการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในดา้นต่างๆ ตาม

แนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทงั 5 ดา้น ไดแ้ก ่

1) สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 

2) การประเมนิความเสยีง (Risk Management) 

3) มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการสอืสารขอ้มลู (Information & Communication) 

5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายในทีมคีวามเหมาะสมและรดักุม

เพยีงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมทีเป็นอยู่  นอกจากนี บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มบีุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการ

ตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทงัจดัให้มรีะบบควบคุมภายในในเรอืงการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จากการทีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใช้

โดยมชิอบ หรอืไมม่อีํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับุคคลทีอาจมคีวามขดัแย้ง และบุคคลทีเกยีวโยงกนัอย่างเพียงพอ

แลว้  ทงันี กรรมการตรวจสอบไมม่คีวามเหน็แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทั 

2.   ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกียวกบัระบบควบคมุภายใน ของบริษทั 

ในปี 2558 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในและการปฏบิตัิตามระบบครอบคลุมทุก

ระบบของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซงึประกอบดว้ย 1) ระบบการขาย การตลาด และบรกิารหลงัการขาย 2) ระบบการรบั

เงนิ 3) ระบบการจ่ายเงนิ 4)  ระบบผลิต 5) ระบบการบรหิารสนิคา้ และต้นทุน  6) ระบบสนิทรพัย์ถาวร   7) ระบบ

เงนิเดอืนและบรหิารงานบคุคล และไดม้กีารประเมนิความเสยีงไปในเวลาเดยีวกนั 
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จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานขา้งต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมขีอ้สงัเกตเกยีงกบักระบวนการ

ปฏบิตังิาน ดงันี 

(1) ระบบการขาย การตลาด และบรกิารหลงัการขาย 

บรษิทัฯ มกีารจดัทํานโยบาย ระเบยีบ ประกาศต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการพจิารณาสนิเชอื รวมถงึการกาํหนด

ราคาขายอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรมรีายละเอยีด และแบบฟอรม์ทชีดัเจน มกีารประกาศใช ้ และชแีจงใหผู้ป้ฏบิตังิาน

เขา้ใจและตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนทกีาํหนด และบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสําคญักบักระบวนการพจิารณาการใหส้นิเชอื มแีนว

ปฏบิตัทิชีดัเจนภายใตร้ะบบควบคุมภายในทเีหมาะสมกบัธุรกจิ  

(2) ระบบการรบัเงนิ 

กรณีการใหบ้รกิารงานเช่า บรษิทัฯ จะตอ้งเรง่ตดิตามใบรบัรองภาษหีกั ณ ทจี่ายใหค้รบถ้วนโดยเรว็ เนืองจาก

ใบรบัรองภาษฯี ดงักล่าว สามารถใชเ้ป็นเครดติภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และควรกําหนดระยะเวลาในการตดิตามทชีดัเจน ซึง 

บรษิทัฯ มกีารจดัทําตารางคมุใบรบัรองภาษหีกั ณ ทจี่าย เพอืใชใ้นการติดตามต่อไป 

 (3) ระบบการบรหิารสนิคา้ และตน้ทุน  

บรษิทัฯ ควรปฏบิตัติามขนัตอนคู่มอืปฏบิตังิานในทุกเรอืง และทุกกระบวนการทเีกยีวขอ้งโดยเครง่ครดั ควรมี

การอบรมการปฏบิตังิาน และตรวจสอบอย่างสมําเสมอ ตอ้งเพิมความระมดัระวงัในเรอืงการจดัเกบ็ Stock Card และ

ควบคมุการเบกิจ่ายวตัถุดบิอย่างเครง่ครดั บรษิทัฯ ไดป้รบัปรงุคลงัสนิคา้ มกีารวางสนิคา้ และวตัถุดบิ เป็นสดัสว่น และ

เป็นระเบยีบ และมพีนกังานรบัผดิชอบ ประจําตามจุดต่างๆ ในพืนท ี

บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มกีารวเิคราะห์และระบุความเสยีงทุกประเภท (Risk Analysis Procedure / Identification of 

Risk) ทอีาจมผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์/ เป้าหมาย / แผนธุรกจิของบรษิทัฯ ครอบคลุมทงัในระดบัองค์กร และ

ระดบัปฏบิตังิาน โดยครอบคลุมประเภทความเสยีง ดงันี 

1. ความเสยีงจากการประกอบธุรกจิ / ความเสยีงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสยีงทเีกยีวขอ้งระดบัปฏบิตักิาร (Operational Risk) 

3. ความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัดา้นการเงนิ (Financial Risk) 

4. ความเสยีงทเีกยีวขอ้งในดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

5. ความเสยีงดา้นทรพัย์สนิ 

รวมทงัไดพ้จิารณาถงึความเสยีงดา้นการสญูเสยีจากการทุจรติ (Fraud Risk) ความเสยีงของระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ และความเสยีงทธีุรกจิจะหยุดชะงกัจากปจัจยัภายนอก 

พบว่า บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสยีงไดอ้ย่างเหมาะสม ความเสยีงในเรอืงเดมิทีมรีะดบัความเสยีงไม่ลดลง จาก

การติดตามในแต่ละเดอืน / แต่ละไตรมาส หากเป็นความเสยีงระดบัปานกลางถึงสูง ไดม้กีารกําหนดมาตรการ บรหิาร

จดัการความเสยีงทเีขม้ขน้ขนึ โดยพจิารณาจากโอกาสทจีะเกดิ และ ผลกระทบ ดงันี 

- โอกาสเกิดน้อยมาก ผลกระทบสูงมาก : มุ่งเน้นการแก้ไขมากกว่าการป้องกนั เช่น การจัดทําแผนฉุกเฉินและ

ดาํเนินการทดสอบอย่างสมาํเสมอ 

- โอกาสเกดิน้อยมาก ผลกระทบน้อยมาก : ดาํเนินการตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

- โอกาสเกดิสงูมาก ผลกระทบน้อยถึงน้อยมาก : เพิมการควบคุมในการปฏบิตัิงาน เช่น ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ในการ

ปฏบิตังิาน เสรมิสรา้งมาตรการป้องกนั ดาํเนินการฝึกอบรม เป็นตน้ 

- โอกาสเกดิสงูมาก ผลกระทบสงูมาก : ตอ้งดาํเนินการในทนัท ีโดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมสีว่นรว่ม และมกีารรายงาน

ผลอย่างต่อเนือง 



 
 

 

76 รายงานประจําปี 2558  
 

3.  ข้อสงัเกตเกียวกบัระบบควบคมุภายในของผูส้อบบญัชี  

 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตงับรษิทั บพีีอาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ตงัแต่ปี 

2555 เป็นตน้มา ซงึในการตรวจสอบงบการเงนิประจําปี 2558 ผูต้รวจสอบบญัชไีดพ้ิจารณาสอบทานเกยีวกบัระบบการ

ควบคมุภายในทสีาํคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ และรายงานต่อทปีระชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ครงั

ท ี1/2559 เมอืวนัท ี23 กมุภาพนัธ์ 2559 วา่ไมม่ปีระเดน็ขอ้สงัเกตเกยีวกบัขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายในจากการ

ตรวจสอบสาํหรบังวดบญัชปีระจําปี 2558 
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รายการระหว่างกนั 

1. ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บคุคล / นิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บางกอกอีควิปเม้นท ์ซพั

พลายเออร ์(“หจก. บางกอกอีควิปเม้นท”์) 

นายโกมนิทร ์ กรตม ีเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และเคยเป็นหุน้ส่วนใน หจก. บางกอก

อคีวปิเมน้ท ์(โอนใหก้บัญาตภิรรยาเมอืเดอืนกนัยายน 2556) 

บริษทั ไซท ์    เพรพพาเรชนั แมเนจเมนท์ จาํกดั 

(“บจก. ไซท ์เพรพฯ”) 

นายกฤษณ ไทยดํารงค ์เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน บจก. ไซท ์เพรพฯ และเป็น

กรรมการของ บรษิทัฯ 

บริษทั แอคดี จาํกดั  (“บจก. แอคดี”) นายธนพฒัน์ ไทยดํารงค ์และนายธรรมธชั ไทยดํารงค ์เป็นกรรมการและผูถ้อืหุ้นใหญ่

ใน บจก. แอคด ีโดยนายธนพฒัน์ ไทยดํารงค ์และนายธรรมธชั ไทยดํารงค์ เป็นญาติ

สนิทของนายกฤษณ ไทยดํารงค ์ซงึเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

บริษทั เลท็จาํกดั (“บจก. เลท็”) นายนรินทร์  วีระมาน และนางพรวิไล วีระ มานเป็นกรรมการและผูถ้ือหุ้นใน บจก. 

เลท็ โดยนายนรนิทร ์วรีะมาน เป็นน้องชายของนายนพชยั วรีะมาน และนางพรวิไล วี

ระ มาน เป็นมารดาของ นายนพชยั  วรีะมาน ซงึเป็นกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการและ

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

นายนพชยั     วีระมาน นายนพชยั วรีะมาน เป็นกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ 

นายฟัง เมง็ ฮอย กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

นางสาววารินทร ์วีระมาน ญาตสินิทของนายนพชยั วรีะมาน ซงึเป็นกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

นางสาววีณา วีระมาน ญาตสินิทของนายนพชยั วรีะมาน ซงึเป็นกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

นายนันฑวฒัน์ คาํเอม กรรมการบรษิทั รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละ

การเงนิ 

นางสาวสนุันทา ว่านวฒัน์ กรรมการบรษิทั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลูกคา้ 

นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ กรรมการบรษิทั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน 

โลจสิตกิส ์

 

2. รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

บคุคล / นิติบคุคลทีอาจ

มีความขดัแย้ง 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 

(พนับาท) 

ปี 2558 

ความจาํเป็น / รายละเอียด และความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

บางกอกอีควิปเม้นท ์ซพั

พลายเออร ์(“หจก. 

บางกอกอีควิปเม้นท”์) 

ค่าอุปกรณ์ อะไหล่ 

และวสัดุสนิเปลอืง 

มรีายละเอยีดดงันี 

-  ซอืสนิคา้ 

- เจา้หนีการคา้ 

(ตน้งวด) 

-   เจา้หนีการคา้ 

(สนิงวด) 

 

 

 

- 

0.43 

 

- 

บรษิทัฯ ไดซ้อื วตัถุดบิ อะไหล่ และสินทรพัยถ์าวร เช่น สว่าน

ไฟฟ้า ดอกสว่าน หูลอ็คสแตนเลส สกรูหวัแฉก สสีเปรย ์เป็นต้น เพือ

ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์กลุ่มพดัลมไอนํา จาก หจก. บางกอก

อีควิปเม้นท์ ซพัพลายเออร์ เนืองจากสามารถจัดหาวัตถุดิบ และ

อะไหล่ไดใ้นกรณีเร่งด่วน รวมถึงมีบริการจดัส่งได้อย่างรวดเร็ว โดย

ราคาและเงอืนไขทีบริษทัฯ จดัซือไม่แตกต่างจากราคาทีเสนอโดยผู้

จําหน่ายรายอนื 

ทงันี บรษิทัฯ ทําธุรกรรมซือขายครงัล่าสุดกบั หจก. บางกอก

อคีวปิเมน้ท ์ เมอืวนัท ี23 มถุินายน 2557 
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บคุคล / นิติบคุคลทีอาจ

มีความขดัแย้ง 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 

(พนับาท) 

ปี 2558 

ความจาํเป็น / รายละเอียด และความสมเหตสุมผลของรายการ 

   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที

สนบัสนุนการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยราคาและเงือนไขการ

ซอืขายเทยีบเท่ากบับุคคลภายนอก 

2. บริษทั ไซท ์เพรพ

พาเรชนั แมเนจเมนท ์

จาํกดั(“บจก.ไซท์ เพรพ

ฯ”) 

ค่าสนิคา้ และ

ค่าบรกิาร มี

รายละเอยีดดงันี 

-  รายไดจ้ากการ

ขาย 

- ลูกหนีการคา้ 

(ตน้งวด) 

-   ลูกหนีการคา้ 

(สนิงวด) 

 

 

 

17.97 

 

7,684.74 

 

- 

บริษัทฯ ได้จําหน่ายสินค้าและบริการติดตงัระบบพดัลมไอเย็น

ใหก้บั บจก. ไซท ์  เพรพฯ โดยมรีาคาและเงอืนไขการค้าไม่แตกต่าง

จากลูกคา้รายอนื 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม 

เนืองจากเป็นรายการขายสนิคา้และบรกิารตามธุรกจิปกตขิองบริษทัฯ 

โดยมรีาคาและเงอืนไขทเีทยีบเท่ากบับุคคลภายนอกอนื 

3. บริษทั แอคดี จาํกดั  

 (“บจก. แอคดี”) 

ค่าสนิคา้ และ

ค่าบรกิาร มี

รายละเอยีดดงันี 

-  รายไดจ้ากการ

ขายและบรกิาร 

- ค่าใชจ้่ายใน

การส่งเสรมิการ

ขาย 

- ลูกหนีการคา้ 

(ตน้งวด) 

- ลูกหนีการคา้ 

(สนิงวด) 

 

 

 

15,768.45 

 

13.74 

 

 

4,241.97 

 

3,972.56 

บรษิทัฯ ไดจ้ําหน่ายสนิคา้และให้บริการกบั บจก. แอคดี ซึงเป็น

ลูกค้าในกลุ่ม Dealer โดยมีราคาและเงือนไขการค้าเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์บีรษิทัฯ จําหน่ายใหก้บั Dealer อนืทอียูใ่นระดบัเดยีวกนั 

ทงันี ในไตรมาสที 4 ปี 2557 และไตรมาสที 1 ปี 2558 ซึงเป็น

ช่วงฤดูหนาว บรษิทัฯ มกีารขายสนิคา้ใหก้บั บจก. แอคด ีดว้ยจํานวน

เครดิตเทอมทีสูงกว่าระดบัปกติ (45 วนั) โดยมีจํานวนเครดิตเทอม 

90 วนั ซงึเป็นกจิกรรมส่งเสรมิการขายใหก้บัตวัแทนจําหน่ายทวัไปให้

ซอืสนิค้าก่อนช่วงฤดูการขาย และเป็นการใช้คลงัสินค้าของตวัแทน

จําหน่ายในการจดัเกบ็สนิคา้ของบรษิทัฯ ดว้ย โดยการขายสินค้าเป็น

การขายขาดไม่มเีงอืนไขในการรบัคนืสนิคา้  ทงันี บรษิทัฯ มียอดขาย

สินค้าให้กับ บจก. แอคดี จากกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว

จํานวน 1.93 ลา้นบาท และ 2.07  ล้านบาท ในไตรมาสที 4 ปี 2557 

และไตรมาสท ี1 ปี 2558 ตามลําดบั 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม 

เนืองจากเป็นรายการขายสินค้าและให้บริการตามธุรกิจปกติของ

บรษิทัฯ โดยมรีาคาและเงอืนไขทเีป็นไปตามราคาตลาดและเทียบเท่า

กบัตวัแทนจําหน่ายรายอนืทอียูร่ะดบัเดยีวกนั 

4.  บริษทั เลท็จาํกดั 

(“บจก. เลท็”) 

รายการซอื

ทรพัยส์นิ ตาม

รายละเอยีดดงันี 

- ซอืทรพัยส์นิและ

บรกิาร 

- เจา้หนีการคา้ 

(ตน้งวด) 

-   เจา้หนีการคา้ 

(สนิงวด) 

 

 

 

1,242.30 

 

- 

 

- 

เมือวันที 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ซือทรัพย์สินเป็น

เครืองปรบัอากาศพร้อมติดตงั จากบริษัท เล็ท จํากดั  โดยมีการ

เปรยีบเทยีบราคาและเงอืนไขจากผูจ้ดัจําหน่ายอยา่งน้อย 2 ราย ตาม

นโยบายบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการซือ

ทรพัย์สินและบริการจากบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เพือสนับสนุน

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงือนไขทีเป็นไปตามราคา

ตลาดและเทยีบเท่ากบับุคคลภายนอก 
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บคุคล / นิติบคุคลทีอาจ

มีความขดัแย้ง 
ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการ 

(พนับาท) 

ปี 2558 

ความจาํเป็น / รายละเอียด และความสมเหตสุมผลของรายการ 

5. นายนพชยั วีระมาน รายการกูย้มืเงนิ

จากกรรมการดงันี 

- ดอกเบยีจ่าย 

- เงนิกูย้มืจาก 

  กรรมการ 

ยกมา 

กูย้มืเพมิ 

จ่ายคนื 

คงเหลอื 

 

 

 

16.38 

 

 

- 

2,000.00 

2,000.00 

- 

เมือวันที 24 และ 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ทําสัญญา

กู้ยืมเงินจากนายนพชัย วีระมาน โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะสัน 1 

เดือนจํานวนรวม 3.8 ล้านบาท เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยมีอ ัตราดอกเบียร้อยละ 8.50 ต่อปี ขณะทีอัตรา

ดอกเบยีเงนิกูย้มืระยะสนัของบริษทัฯ จากสถาบนัการเงินเป็นอตัรา

ดอกเบีย MOR (ร้อยละ 8.10 ต่อปี) ทงันี บริษทัฯ ได้ชําระคืนเงินกู้

พรอ้มดอกเบยีทงัหมดแลว้เมอืวนัท ี23 ธนัวาคม 2557  

ต่อมาเมือวนัที 14 มกราคม 2558 บริษทัฯ ได้กู้ยมืเงินระยะสัน

จากนายนพชยัฯ อีกครังจํานวน 2 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 46 วัน 

สนิสุดวนัท ี28 กุมภาพนัธ์ 2558 เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินธุรกจิ โดยมอีตัราดอกเบียร้อยละ 6.50  ต่อปี โดยบริษทัฯ ได้

ชําระคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีทงัหมดแลว้เมอื 28 กุมภาพนัธ ์2558 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการกู้ยมื

เงินกับบุคคลทีเกียวโยงกัน มีความจํ าเป็นเพือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในภาวะฉุกเฉิน ซึงบริษทัฯ 

ได้ชําระคืนเงินต้นและดอกเบียทังหมดแล้ว  อย่างไรก็ตาม จาก

รายการทีเกิดขึนในปี 2557 แม้ ว่ามีขนาดเล็กและมูลค่ าน้อย 

กรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า อตัราดอกเบียทีร้อยละ 8.50 ต่อปี 

ซงึสูงกว่าอตัราดอกเบยีทบีรษิทัฯ ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ จงึอาจไม่

เหมาะสม และไดก้ําชบักบัฝา่ยบรหิาร หากมรีายการลกัษณะดงักล่าว

เกดิขนึอกีในอนาคต ไม่ควรใชอ้ตัราดอกเบียเกินกว่าอตัราดอกเบียที

บรษิทัฯ ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ ซึงรายการกู้ยมืเงินจากคุณนพชยั 

วรีะมานทเีกดิขนึในไตรมาสท ี1 ปี 2558 จึงได้กําหนดอตัราดอกเบีย

เพียงร้อยละ 6.50 ต่อปี นอกจากนี กรรมการตรวจสอบยังได้

มอบหมายให้ฝ่ายจดัการจดัทําประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า 

และจดัหาแหล่งเงนิทุนเพมิเตมิเพอืแกป้ญัหาสภาพคล่องทอีาจเกดิขนึ

อกีในอนาคต 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  2558 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชอืจากสถาบนัการเงนิจํานวน 4 แห่ง เป็นวงเงนิกู้รวมทงัสนิประมาณ 362.0 

ลา้นบาท โดยวงเงนิกู้นีบางส่วนมกีารคาํประกนัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้เีกยีวขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

บคุคล / นิติบคุคลที 

อาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะ

รายการ 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ปี 2558 

ความจาํเป็น / รายละเอียด และความ

สมเหตสุมผลของรายการ 

1. นายนพชยั วีระมาน 

2. นายฟงั เมง็ ฮอย 

3. นางสาววารนิทร์  

 วรีะมาน 

4. นางสาววณีา วรีะมาน 

การร่วมคํา

ประกนัวงเงินกู ้

ดงันี 

- วงเงนิกูย้มื

ระยะสนั 

- วงเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี

 

 

220.0 

 

5.0 

 

 

 

220.0 

 

5.0 

 

สถาบันการเงินขอให้เป็นผู้คําประกันและใช้

ทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นหลักทรัพย์คําประกันกับ

สถาบนัการเงิน โดยผูค้ําประกนัทุกท่านไม่มีการคิด

ค่าธรรมเนียมการคําประกนั รายการดังกล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตามความ

จําเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเขา้คําประกนั

วงเงนิกูข้องบรษิทัฯ โดยมไิดค้ดิค่าตอบแทน 
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บคุคล / นิติบคุคลทีอาจ

มีความขดัแย้ง 

ลกัษณะ

รายการ 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 

มลูค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ปี 2558 

ความจาํเป็น / รายละเอียด และความ

สมเหตสุมผลของรายการ 

 -  วงเงนิหนังสอื

คําประกนั 

 

4.0 4.0 ทงันีบรษิทัฯ ไดเ้จรจาขอใหส้ถาบนัการเงินปลด

การคําประกันส่วนบุคคลโดยมีเงือนไขว่าบริษัทฯ 

จะตอ้งเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

เอม็ เอ ไอ ซึงจะส่งผลให้ไม่มีรายการระหว่างกนัใน

เรอืงนีอกีต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นประโยชน์ต่อการดํา เนินธุรกิจของบริษัทฯ 

รายการมคีวามจําเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการ

เข้าคําประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ โดยมิได้คิด

ค่าตอบแทน 

5. นายนพชยั วีระมาน 

 

การร่วมคํา

ประกนัวงเงินกู ้

ดงันี 

- วงเงนิกูย้มื

ระยะสนั 

- วงเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

32.4 

 

13.6 

เมือวันที 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ เข้าทํา

สญัญาขอสนิเชอืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง

หนึง ซึงธนาคารขอให้นายนพชยั วีระมาน นายฟงั 

เม็ง ฮอย นายนันฑวฒัน์ คําเอม นางสาวสุนันทา 

ว่านวฒัน์ และนางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ เป็นผู้

คําประกัน โดยรับผิดอย่างลูกหนีร่วม ทังนีผู้คํา

ประกันทุกท่านไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํา

ประกนั 

ทงันีบรษิทัฯ ไดเ้จรจาขอใหธ้นาคารปลดการคํา

ประกนัส่วนบุคคลโดยมีเงือนไขว่าบริษทัฯ จะต้อง

เขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ 

ไอ ซงึจะส่งผลใหไ้ม่มรีายการระหว่างกนัในเรืองนีอีก

ต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายการดงักล่าว

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซึงมี

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเขา้คํา

ประกนัวงเงนิกูข้องบรษิทัฯ ซงึมไิดค้ดิค่าตอบแทน 

6. นายฟงั เมง็ ฮอย 

7. นายนนัฑวฒัน์  

 คําเอม 

8. นางสาวสุนนัทา 

ว่านวฒัน์ 

9. นางสาวพรพรรณ นิล

ประสทิธ ิ

การร่วมคํา

ประกนัวงเงินกู ้

ดงันี 

- วงเงนิกูย้มื

ระยะสนั 

- วงเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี

 

 

 

- 

 

- 

 

 

32.4 

 

3.6 

10. นายนพชยั วีระมาน การคําประกนั

วงเงนิกู ้ดงันี 

- วงเงนิกูย้มื

ระยะสนั 

- วงเงนิ

เบกิเกนิบญัช ี

 

 

 

- 

 

- 

 

 

85.0 

 

2.0 

เมือวันที 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯเข้าทํา

สญัญาขอสนิเชอืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง

หนึง โดยมีเงินฝากคําประกนั จํานวน 6.0 ล้านบาท 

ซงึธนาคารขอใหน้ายนพชยั วรีะมานเป็นผูค้ําประกนั  

บริษทัฯ ได้เจรจาขอให้ธนาคารปลดการคําประกัน

ส่วนบุคคลโดยมีเงือนไขว่าบริษทัฯ จะต้องเข้าเป็น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ซึง

จะส่งผลใหไ้ม่มรีายการระหว่างกนัในเรอืงนีอกีต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซึงมี

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเขา้คํา

ประกนัวงเงนิกูข้องบรษิทัฯ ซงึมไิดค้ดิค่าตอบแทน 
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3. มาตรการและขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

บรษิทัฯ มกีารกําหนดมาตรการในการเขา้ทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง โดย

กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกยีวกบัความจําเป็นของการเขา้ทํารายการ ความสมเหตุสมผล และ

ความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนนั โดยพจิารณาจากเงอืนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการคา้ปกติใน

ราคาตลาด ซงึสามารถเปรยีบเทียบไดก้บัราคาทีเกดิขนึกบับุคคลภายนอก ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวาม

ชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจเกดิขนึ บรษิทัฯ จะให้บุคคลทีมคีวามรูค้วามชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้อบ

บญัช ีทปีรกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ สาํนกังานกฎหมาย ผูเ้ชยีวชาญอสิระ เป็นต้น ทีเป็นอิสระจากบรษิทั

ฯ และเป็นบุคคลทีไม่มีความขดัแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกบัการเข้าทํารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือนําไปใช้

ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ 

และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 

นอกจากนี บรษิทัฯ มกีารกาํหนดมาตรการไมใ่หผู้บ้รหิาร และ/หรอืผูท้ีมสี่วนไดเ้สยีสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการ

อนุมตัริายการทตีนเองมสีว่นไดเ้สยีทงัโดยทางตรงและทางออ้ม และคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทดีแูลใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัิให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อบงัคับ ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทงัการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกยีวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูการทํารายการทเีกยีวโยงกนั และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิทสีาํคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทงั

ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชแีละผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทําการ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีได้รบัการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัฯ 

4. นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ จะมกีารทํารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนืองอย่างน้อยกบับรษิทั แอคด ีจํากดั ซึงเป็นตวัแทน

จําหน่ายในประเทศรายใหญ่ของบรษิทัฯ และมญีาติของกรรมการบรษิทัเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ในบรษิทั แอคด ีจํากดั โดยที

การเขา้ทํารายการระหวา่งกนัจะเป็นไปตามลกัษณะการทําธุรกจิการคา้ปกติทวัไป และมกีารกําหนดนโยบายการเขา้ทํา

รายการระหวา่งกนัอย่างชดัเจน โดยเป็นราคาและเงอืนไขการคา้ตามปกตขิองธุรกจิ เชน่เดยีวกบัการทํารายการกบับุคคล

ทไีมเ่กยีวขอ้งกนัอนื ๆ โดยการเขา้ทํารายการระหวา่งกนัทจีะเกดิขนึในอนาคตนนั เป็นไปเพือความจําเป็นในการดําเนิน

ธุรกจิและประโยชน์ของบรษิทัฯ  ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และ

ใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผลของรายการทเีกดิขนึทุกไตรมาส 

สาํหรบัการทํารายการระหวา่งกนัทไีมเ่ป็นไปตามเงอืนไขการคา้ปกติทีอาจเกดิขนึในอนาคต บรษิทัฯ จะดําเนินการ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจําเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมดา้นราคาของ

รายการทเีกดิขนึ โดยพจิารณาจากเงอืนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการคา้ปกติในราคาตลาด และมกีาร

เปรยีบเทียบราคาทีเกิดขนึกบับุคคลภายนอก ทังนี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพิจารณา

รายการระหวา่งกนัทอีาจเกดิขนึ บรษิทัฯ จะนําบคุคลทีมคีวามรู ้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีทีปรกึษาทางการ

เงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ สํานักงานกฎหมาย ผูเ้ชยีวชาญอิสระ เป็นต้น ซึงมคีวามเป็นอิสระจากบรษิทัฯ และเป็น

บคุคลทไีมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มารว่มพจิารณาและให้ความเห็นเกยีวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือ

นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 
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อย่างไรกต็าม รายการระหวา่งกนัทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกดิขนึในอนาคต  บรษิทัฯ มี

การกาํหนดมาตรการไมใ่หผู้บ้รหิาร กรรมการ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการอนุมตัิรายการทีตนเองมี

สว่นไดเ้สยีทงัทางตรงและทางออ้ม ทงันี คณะกรรมการบรษิทัจะเขา้มาควบคมุให้บรษิทัฯ ปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสงั หรอืขอ้กาํหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  รวมทงัการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ทีเกยีวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทํา

รายการเกยีวโยงและการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมกาํกบัตลาดทุน และ/หรอื หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง ตลอดจนการปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการบญัชทีกีาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลทางการเงินทีสาํคญั 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธนัวาคม 2556 

(จดัประเภทใหม่) 
31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์
      

สินทรพัยห์มนุเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,439,443 1.1 1,164,111 0.4 104,127,676 19.0 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน - กิจการทีเกียวข้อง

กนั 
1,827,712 0.8 11,926,707 3.7 3,972,556 0.7 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน - กิจการอืน 40,143,000 18.6 42,017,727 13.1 80,196,177 14.7 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 
247,825 0.1 234,629 0.1 530,110 0.1 

สินค้าคงเหลือ 105,760,446 49.1 172,007,864 53.8 230,920,152 42.2 

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 9,623,488 4.5 8,463,029 2.6 13,308,895 2.4 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 160,041,914 74.3 235,814,067 73.7 433,055,566 79.2 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
    

  

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนั 24,701,367 11.5 40,667,305 12.7 48,242,992 8.8 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงิน - สทุธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 
607,706 0.3 398,076 0.1 963,156 0.2 

เงินลงทนุในกิจการทีควบคมุร่วมกนั - - - - -  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 24,020,814 11.2 34,247,253 10.7 54,576,185 10.0 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 1,272,485 0.6 3,289,562 1.0 3,200,958 0.6 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 4,146,178 1.9 3,955,671 1.2 5,437,202 1.0 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 584,024 0.3 1,556,534 0.5 1,556,534 0.3 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 55,332,574 25.7 84,114,401 26.3 113,977,027 20.8 

รวมสินทรพัย ์ 215,374,488 100.0 319,928,468 100.0 547,032,593 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธนัวาคม 2556 

(จดัประเภทใหม่) 
31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

หนีสินหมนุเวียน 
      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน 
90,133,725 41.8 134,133,738 41.9 84,894,899 15.5 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกนั 115,299 0.1 428 0.0 - - 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน- กิจการอืน 34,595,464 16.1 67,453,411 21.1 126,247,018 23.1 

เงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 312,647 0.1 426,195 0.1 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 
403,242 0.2 224,575 0.1 985,406 0.2 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 69,238 0.0 2,483,955 0.8 - - 

หนีสินหมนุเวียนอืน 2,926,314 1.4 3,533,157 1.1 4,501,255 0.8 

รวมหนีสินหมนุเวียน 128,243,282 59.5 208,141,911 65.1 217,054,773 39.7 

หนีสินไม่หมนุเวียน 
    

  

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 
- - 444,365 0.1 239,973 0.0 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 
246,655 0.1 22,080 0.0 1,898,850 0.3 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,592,556 0.7 2,815,048 0.9 1,575,034 0.3 

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 1,839,211 0.9 3,281,493 1.0 3,713,857 0.7 

รวมหนีสิน 130,082,493 60.4 211,423,404 66.1 220,768,630 40.4 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    

  

ทนุทีออกและชาํระเตม็มลูค่าแล้ว  

   - 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2558 

   - 360,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2557  

   - 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2556  

   - 4,440,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2555 

70,000,000 32.5 90,000,000 28.1 120,000,000 21.9 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 4,900,000 2.3 4,900,000 1.5 183,030,333 33.5 

ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,498,975 1.2 3,063,937 1.0 3,063,937 0.6 

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม 
    

  

-  จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 1,391,868 0.6 3,146,327 1.0 3,743,166 0.7 

-  กาํไรสะสม 6,501,152 3.0 7,394,800 2.3 16,426,527 3.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สทุธิ 85,291,995 39.6 108,505,064 33.9 326,263,963 59.6 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 215,374,488 100.0 319,928,468 100.0 547,032,593 100.0 
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2. งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
31 ธนัวาคม 2556 

(จดัประเภทใหม่) 
31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 

 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้ 
      

รายได้จากการขาย 280,326,378 91.2 436,205,404 94.1 606,107,625 94.6 

รายได้จากการให้บริการ 25,028,939 8.1 22,443,355 4.8 30,299,475 4.7 

รายได้อืน 2,141,327 0.7 4,842,184 1.0 4,368,655 0.7 

รวมรายได้ 307,496,644 100.0 463,490,943 100.0 640,775,755 100.0 

ค่าใช้จ่าย 
    

  

ต้นทนุขาย 164,185,604 53.4 251,211,041 54.2 361,893,490 56.5 

ต้นทนุการให้บริการ 6,892,873 2.2 8,736,586 1.9 11,115,654 1.7 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 81,507,616 26.5 102,571,952 22.1 180,872,270 28.2 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 39,766,337 12.9 48,293,385 10.4 57,388,258 8.9 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 8,602,267 2.8 8,256,063 1.8 13,419,014 2.1 

ต้นทนุทางการเงิน 3,417,341 1.1 5,973,957 1.3 7,669,024 1.2 

รวมค่าใช้จ่าย 304,372,038 99.0 425,042,984 91.7 632,357,710 98.7 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุใน

กิจการทีควบคมุร่วมกนัและภาษีเงินได้ 
3,124,606 1.0 38,447,959 8.3 8,418,045 1.3 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุใน

กิจการทีควบคมุร่วมกนั 
60,227 0.0 - 0.0 -  

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,184,833 1.0 38,447,959 8.3 8,418,045 1.3 

ภาษีเงินได้ 469,673 0.2 7,047,356 1.5 392,873 0.0 

กาํไรสาํหรบัปี 2,715,160 0.9 31,400,603 6.8 8,025,172 1.3 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน - ขาดทนุจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงานสทุธิจาก

ภาษี 

- - (940,620) -0.2 2,004,242 0.3 

ภาษีเงินได้เกียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน 
- - 188,124 0.0 (400,848) -0.1 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2,715,160 0.9 30,648,107 6.6 9,628,566 1.5 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 0.58 
 

0.10 
 

0.02  

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (ปรบัปรงุมลูค่าทีตราไว้

เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น) (บาท) 
0.01 

 
0.10 

 
0.02  

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (Fully Dilute ที 480 

ล้านหุ้น) (บาท) 
0.01 

 
0.07 

 
0.02  
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3. งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
31-ธ.ค.-56 

(จดัประเภทใหม่ 
31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 

 
บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,184,833 38,447,959 8,418,045 

ปรบัปรงุด้วย 
  

 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,707,902 7,863,112 9,099,955 

(กาํไร) ขาดทนุจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวร 369,300 328,572 11,697 

(กาํไร) ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2 -  

ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรพัยถ์าวร - - 418,830 

(กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน 1,480,330 201,883 5,481,922 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการทีควบคมุ

ร่วมกนั 
(60,227) - - 

ค่าความนิยมตดัจาํหน่าย 267,597 - - 

ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ 454,896 2,700,470 6,006,200 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู 3,247,827 (1,984,117) 1,536,111 

ต้นทนุทางการเงิน 3,417,341 5,973,957 7,669,024 

ดอกเบียรบั (451,060) (679,438) (1,108,459) 

ภาระผกูพนัธผ์ลประโยชน์พนักงาน 191,580 200,297 624,737 

ประมาณการค่าใช้จ่ายหลงัการขาย 954,842 761,068 753,671 

ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,498,975 564,962 - 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนเปลียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ

หนีสินดาํเนินงาน 
22,264,138 54,378,725 38,911,733 

สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) 
  

 

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน (12,706,313) (9,966,856) (31,675,983) 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงิน (835,810) 242,910 (829,074) 

สินค้าคงเหลือ (42,493,093) (70,358,216) (68,289,431) 

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน (4,600,507) (1,464,834) (7,256,071) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 1,028,800 (972,510) - 

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 
  

 

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 11,205,528 32,529,456 56,248,223 

หนีสินหมนุเวียนอืน 82,111 (154,225) 214,426 

เงินสดรบั (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (26,055,146) 4,234,450 (12,676,177) 

จ่ายดอกเบีย (3,304,540) (5,886,798) (7,290,177) 

จ่ายภาษีเงินได้ (3,890,019) (4,254,009) (4,759,207) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใข้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (33,249,705) (5,906,357) (24,725,561) 
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งบกระแสเงินสด 
31-ธ.ค.-56 

(จดัประเภทใหม่) 
31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 

 บาท บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน (9,310,116) (15,965,938) (7,575,687) 

เงินให้กู้ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องกนัเพิมขึน - - - 

เงินสดจ่ายเพือลงทนุในบริษทัย่อย (43,063) - - 

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยถ์าวร - 25,069 287,062 

ซือสินทรพัยถ์าวร (7,476,989) (11,245,325) (19,297,095) 

เงินมดัจาํซือสินทรพัยถ์าวร - (2,296,221) - 

ซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (16,822) (2,865,470) (854,523) 

รบัดอกเบีย 431,339 659,353 1,019,250 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (16,415,651) (31,688,532) (26,420,993) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน

เพิมขึน (ลดลง) 

44,871,569 43,989,003 (52,202,512) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 955,600 298,792 

จ่ายชาํระเงินกู้ยืมระยะยาว (73,574) (198,589) (389,636) 

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (733,017) (426,457) (1,726,858) 

เงินสดรบัจากการเพิมทนุ 25,600,000 20,000,000 30,000,000 

เงินสดรบัจากส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั - - 186,000,000 

ต้นทนุตรวในการออกหุ้นสามญั - - (7,869,667) 

เงินปันผลจ่าย (22,999,200) (28,000,000) - 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 46,665,778 36,319,557 154,110,119 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ (2,999,578) (1,275,332) 102,963,565 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 5,439,021 2,439,443 1,164,111 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 2,439,443 1,164,111 104,127,676 

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม    

รายการมิใช่เงินสด - ซือยานพาหนะภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 494,393 - 4,239,087 
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4. อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-58 

 บาท บาท บาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
   

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.25 1.13 2.00 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.35 0.26 0.87 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -0.34 -0.04 -0.12 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 5.99 7.98 8.02 

ระยะเวลาเกบ็หนีเฉลีย (วนั) 60.06 45.12 44.89 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.69 3.16 2.49 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วนั) 76.68 113.83 144.58 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 6.11 4.92 5.73 

ระยะเวลาชาํระหนี (วนั) 58.95 73.20 63.70 

Cash Cycle (วนั) 77.80 85.75 125.77 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  

(PROFITABILITY RATIO)   
 

อตัรากาํไรขนัต้นจากการขาย (ร้อยละ) 41.43 42.41 40.29 

อตัรากาํไรขนัต้นจากการบริการ (ร้อยละ) 72.46 61.07 63.31 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (ร้อยละ) 1.44 8.63 1.84 

อตัรากาํไรอืน (ร้อยละ) 0.70 1.04 0.68 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (ร้อยละ) -755.57 -14.92 -211.00 

อตัรากาํไรสทุธิ (ร้อยละ) 0.88 6.77 1.25 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 3.34 32.41 3.69 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน  

(EFFICIENCY RATIO)   
 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ร้อยละ) 1.50 11.73 1.85 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (ร้อยละ) 41.55 134.77 38.56 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า) 1.70 1.73 1.48 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  

(FINANCIAL POLICY RATIO)   
 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.53 1.95 0.68 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย (เท่า) 3.89 8.75 3.28 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis) (เท่า) -1.06 -0.14 -0.11 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 847.07 89.17 0.00 
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) ขอเรยีนชแีจงผลการดาํเนินงานรวมของบรษิทัและบรษิทั

ย่อยสาํหรบังวด 12 เดอืนปี 2558 สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 ซงึไดร้บัอนุมตัิโดยทีประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี

1/2559 เมอืวนัท ี23 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยมรีายละเอยีดดงันี  

ภาพรวมผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด 12 เดือนปี 2558 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2558 ปี 2557 เพิมขึน (ลดลง) 

 (12 เดือน) (12 เดือน) จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 606.11 436.21 169.90 38.95 

รายได้จากการให้บริการ 30.30 22.44 7.86 35.03 

รายได้อืน* 4.37 4.84 (0.47) (9.71) 

รายได้รวม 640.78 463.49 177.29 38.25 

ต้นทนุขาย 361.89 251.62 110.27 43.82 

ต้นทนุบริการ 11.12 8.74 2.38 27.23 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 238.26 150.45 87.81 58.36 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 13.42 8.26 5.16 62.47 

ต้นทนุทางการเงิน 7.67 5.97 1.70 28.48 

กาํไรเบด็เสรจ็สุทธิ 9.63 30.65 (21.02) (68.58) 

กาํไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.02 0.10 (0.08) (75.00) 

*รายไดอ้นื เช่น ดอกเบยีรบั และเงนิอุดหนุนจากรฐับาล เป็นตน้ 

 รายได้ 

ผลการดําเนินงานปี 2558  บรษิัทมรีายได้รวมทงัสิน  640.78 ล้านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จํานวน 177.29 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.25 ทงันีสนิคา้ในกลุ่มพดัลมไอเย็นทียงัคงเป็นผลิตภณัฑ์หลกั ในการสรา้ง 

รายไดเ้หมอืนกบัในช่วงหลายปีทีผ่านมา และยงัมกีารขยายตวัอย่างต่อเนืองโดยทีมกีารขยายตวัผ่านช่องทางการจัด

จําหน่าย หลกัๆของบรษิทั 2 ชอ่งทางคอื ชอ่งทางคา้ปลีกสมยัใหม่ และช่องทางการส่งออก ทีมอีตัราการเติบโตมากกว่า

ค่าเฉลียอัตราการขยายตวัของยอดขายโดยรวมของบรษิทั ทงันีการขยายตัวของยอดขายทีเพิมมากขนึ ในอตัราการ

เตบิโตทสีงูกวา่อตัราการเตบิโตของสนิคา้ในกลุ่มเดยีวกนั มาจากปจัจยัหลกัๆ คอื คุณภาพของสนิคา้ทีมกีารพฒันาอย่าง

ต่อเนือง และรปูลกัษณ์ของสนิคา้ทไีดร้บัการออกแบบใหต้รงกบัความต้องการของตลาด ตลอดจนการทีทาง บรษิทัมกีาร

ทํากจิกรรมทางการตลาดอย่างสมาํเสมอตรงสูก่ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ทําให้เกดิการยอมรบัผลิตภณัฑ์ และไดถ้ือผลิตภณัฑ์

ของบรษิทัเป็นอกีทางเลือกหนึงในระบบการทําความเย็น และสําหรบัตลาดต่างประเทศนันเกดิจากการเปิดตลาดใหม่ๆ 

อย่างต่อเนือง โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC ตงัแต่ปี 2557 เป็นตน้มา ซงึกอ่ใหเ้กดิการสงัซอืในช่วงหน้ารอ้นของปี 2558 จนถึง

ปจัจุบนั 
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 ต้นทนุขายและต้นทนุบริการ 

ในการดาํเนินงานของปี 2558 บรษิทัมตีน้ทุนขายและบรกิารอยู่ที 373.01 ล้านบาท เพิมขนึ จากงวดเดยีวกนัในปี

ทีผ่านมา 112.65 ล้านบาท คดิเป็นการเพิมขนึในอตัรารอ้ยละ 43.27 ซึงเป็นไปตามยอดขายสนิคา้และการให้บรกิารที

เพมิขนึ ทงันีจะเหน็ไดว้า่มอีตัราการเพมิขนึ มากกว่าอตัราการเพิมของรายได ้สาเหตุหลกัๆ มาจากสองประการดว้ยกนั

คอื การเพิมขนึของอตัราแลกเปลียนของเงนิสกุลดอลลาร์ทีใชเ้ป็นเงนิสกุลหลกัในการสงัซือสนิคา้ ทีมอีตัราการแขง็ตวั

อย่างต่อเนืองตงัแต่ต้นปี  จนถึงช่วงสนิปี และประการทีสอง Portfolio กลุ่มลูกคา้ในต่างประเทศมากขนึทีมกีาร

ขยายตวัอย่างมาก  ซงึเป็นชอ่งทางทมีกีาํไรขนัตน้ไมส่งูมากแต่ในขณะเดยีวกนัคา่ใชจ้่ายดา้นอนืๆ ของช่องทางนีกต็ํามาก

เช่นกนั ทงันี การขยายกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ จะส่งผลดตี่อความมนัคงในระยะยาวของทางบรษิทั ในเรอืงของการลด

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน เนืองจากทางบรษิัทมีรายไดเ้ขา้มาในรูปแบบของเงนิตราต่างประเทศ ตามดว้ยการ

กระจายความเสยีงในเรอืงของฐานลูกคา้ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ภาพโดยรวมของผลการดําเนินงานปี 2558 บรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารอยู่ที 238.26 ล้านบาท 

เพิมขนึจากช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่านมา 87.81 ล้านบาท คดิเป็นการเพิมขนึร้อยละ 58.36 ค่าใช้จ่ายหลักมาจากการ 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทเีกดิจากการนําเขา้สนิคา้ในสกุลดอลลาร์ทีมกีารแขง็ค่าขนึอย่างต่อเนือง ตงัแต่ต้นปี 2558 

จนถงึสนิปี 2558  และคา่ใชจ้่ายการตลาดทใีชไ้ปอย่างมากในชว่งแรกของปี 2558 ทเีน้นไปในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทมีตี่อผลติภณัฑ ์และเน้นหนกัไปในเรอืงของความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ระหว่าง สนิคา้ของบรษิทั 

และผูผ้ลติและจดัจําหน่ายรายอืนๆ ในช่วงปลายปี  รวมถึงค่าใชจ้่ายทีเกดิจากการจําหน่ายสนิคา้ผ่านสาขาห้างคา้ปลีก

สมยัใหม ่รวมถงึคา่ใชจ้่ายเกยีวกบัพนกังานขายสนิคา้ตามสาขาในหา้งในชว่งฤดกูาลขาย รวมถงึในชว่งปลายปีจะมกีารทํา

กจิกรรมรว่มกบัทางตวัแทนจําหน่ายหลกัๆของบรษิทัทจีะเป็น Strategic Partner และเครอืข่ายการคา้ทีสําคญัในปี 2559 

เพอืเป้าหมายทางธุรกจิทมีนัคงและยงัยนื 

 ความสามารถในการทาํกาํไร 

เมอืสนิสุดการดําเนินงานในปี 2558 อยู่ที 9.63 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ของยอดขาย ในขณะทีกําไรสุทธิ

ในชว่งเดยีวกนัของปีทผีา่นมาอยู่ท ี30.65 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.61 ของยอดขาย โดยสาเหตุหลกัทีความสามารถใน

การทํากาํไรทลีดลงมาจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทเีกดิขนึ ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 รวมถึงค่าใชจ้่ายจาก

การขายสนิคา้ผา่นทางชอ่งทางคา้ปลกีสมยัใหม ่ทมีกีารทํา Promotion ในช่วงฤดูกาลขายเพือใชเ้ป็นกลยุทธ์แข่งขนั และ

คา่ใชจ้่ายการตลาดในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัเครอืข่าย Strategic Partner เพอืรองรบัแผนธุรกจิในปี 2559 

ฐานะทางการเงิน 

 สินทรพัย ์

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีมูลค่าสนิทรพัย์รวมทังสนิ 547.03 ล้านบาท เพิมขนึจากวนัที 31 ธนัวาคม 

2557 อยู่ท ี227.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพมิขนึในอตัรารอ้ยละ 70.99 ทงันีมสีาเหตุมาจาก 
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สนิทรพัย์หมนุเวยีน มมีลูคา่เท่ากบั 433.06 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 79.16 ทงันีประกอบดว้ยรายการสนิทรพัย์ที

สาํคญัไดแ้ก ่

- เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104.13 ล้านบาท เพิมขนึจากวนัที 31 ธนัวาคม 2557 อยู่ที 102.96 

ลา้นบาท ทงันีโดยมกีระแสเงนิสดทไีดม้าหลกัๆ คอืมาจากการเพิมทุนของบรษิทัในเดอืนกนัยายน 2558 ที

ผา่นมา จํานวน 216 ลา้นบาท 

- ลูกหนีการคา้ จํานวน 84.17 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.39 ของสนิทรพัย์รวม มูลค่าของลูกหนีการคา้ที

เพมิมากขนึเมอืเทยีบกบัวนัท ี31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 30.22 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.03 ลูกหนี

การคา้สว่นใหญ่ ณ วนัสนิปี จะเป็นหนีในสว่นของลูกหนีการคา้ต่างประเทศ และกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจําหน่าย

ของบรษิทั 

- สนิคา้คงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558  เป็นสนิคา้เพอืเตรยีมการสาํหรบัการจดัจําหน่ายในฤดูกาลขายปี 

2559 จํานวน 230.92 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.21 ของสนิทรพัย์รวม เพิมขนึจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2557 จํานวน 16.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.25  

 

สนิทรพัย์ทไีมห่มนุเวยีน จํานวน 113.97 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.84 ของสนิทรพัย์รวม ของบรษิทั โครงสรา้ง

หลกัๆ ประกอบดว้ย 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 48.24 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.82 ของสนิทรพัย์รวม เพิมขนึ

จากสนิปี 2557 เป็นจํานวน 7.58 ลา้นบาท คดิเป็นการเพมิขนึรอ้ยละ 18.63 เป็นการเพมิขนึตาม อตัราส่วน

การ ขยายวงเงนิกูย้มืระยะสนั และวงเงนิเบกิเกนิบญัชขีองบรษิทั และวงเงนิ LC เพือการนําเขา้สนิคา้ตาม

แผนธุรกจิในปี 2559 

- ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 54.58 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.98 ของสนิทรพัย์รวม ทงันีเพิมขนึจาก 

ณ วนัสนิปี 2557 จํานวน 20.33 ล้านบาท คดิเป็นการเพิมขนึในอตัรารอ้ยละ 59.36 เกดิจากการลงทุนใน

แม่พิมพ์สําหรบัพดัลมไอเย็นรุ่นใหม่ทีจําหน่ายเมอืต้นปี 2558 และสําหรบัสนิคา้รุ่นใหม่ตามแผนธุรกจิปี 

2559 และยานพาหนะเพือการขนส่งและการบรกิาร เพือลดต้นทุนการขนส่งและความเสยีงทาง ดา้นการ

ขนสง่ 

 

 หนีสิน 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมหีนีสนิรวมทงัสนิ 220.77 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 40.36 ของยอด สนิทรพัย์

รวม เพมิขนึจากยอด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 9.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.42 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

หนีสินหมุนเวียน จํานวน 217.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.68 ของสินทรัพย์รวม โดยหลักๆแล้ว จะ

ประกอบดว้ย 

- เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ จํานวน 84.89 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.52 

ของสนิทรพัย์รวมทงัหมด ลดลงจาก ณ วนัสนิปี 2557  เป็นจํานวน 49.24 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.71 

ทงันีเกดิจากมกีารชาํระคนืหนีระยะสนัจํานวนมากดว้ยเงนิทีไดจ้ากการเพิมทุนทงัหนีทีครบ กําหนด และ

หนีทสีามารถชาํระไดก้อ่นกาํหนด เพอืลดตน้ทุนทางดา้นดอกเบยีจ่ายของบรษิทั 
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- เจ้านีการค้าและเจ้าหนีอืน  มยีอดรวมทงัสิน 126.25 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.08 ของสินทรพัย์รวม 

ทงัหมด และมยีอดเพมิขนึจากเจ้าหนีการและเจ้าหนีอืนเมอืสนิปี 2557 เป็นจํานวน 58.79 ล้านบาท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 87.16 ทงันีเกดิจากการสงัสนิคา้เขา้เพอืรองรบัตามแผนธุรกจิปี 2559  

 

 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้จํานวน 326.26 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 59.64 ของสนิทรพัย์

รวมทงัหมด เพมิขนึจากสนิปี 2557 จํานวน 217.76 ลา้นบาท สว่นของผูถ้อืหุน้ทเีพมิขนึเกดิจากบรษิทัมกีารเพมิทุนจด

ทะเบยีนจํานวน 30 ลา้นบาท และมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการจดทะเบยีน 178.43 ลา้นบาท ประกอบกบับรษิทัมผีลการ

ดาํเนินงานกาํไรสทุธจิํานวน 9.63 ลา้นบาท จากผลการดําเนินงานในปี 2558 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึหน้าทคีวามรบัผดิชอบในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั ตลอดจนการกํากบั

ดแูลงบการเงนิและรายงานทางการเงนิทปีรากฎตามรายงานประจําปี โดยใหม้กีารจดัทํางบการเงนิทีเป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชทีรีบัรองทวัไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถึงให้มกีารสอบ

ทานการรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบระบบควบคมุภายในให้มปีระสทิธิภาพ เพือให้มนัใจว่ามกีารบนัทึกขอ้มูลทาง

บญัชถีูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และป้องกนัการทุจรติหรอืการดาํเนินการใดทผีดิปกต ิ  

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ทีน่าพอใจ และสรา้ง

ความมนัใจในความน่าเชอืถอืไดข้องงบบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ซึงผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต

ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรบัรองทัวไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินและผลการ

ดาํเนินงานถูกตอ้งตามสมควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีรีบัรองทวัไป 

 

 

 (รศ.ดร. ประกจิ ตงัตสิานนท์) (นายนพชยั วรีะมาน) 

 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

ผูท้รงคณุวฒุ ิคณุสมบตั ิและประสบการณ์จากหลากหลายสาขารวมจํานวน 3 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทตีามทกีาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซึงคณะกรรมการ

บรษิัทไดม้อบหมาย และเป็นไปตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2558 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครงั ซึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนันไดม้ีการ

ทบทวน และหารอืในสาระสาํคญัของการดาํเนินงานรว่มกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัขอีย่างสมําเสมอ 

พอสงัเขปการปฏบิตัหิน้าทไีดด้งันี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายในประจําไตรมาส 

และประจําปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ซึงหากมีรายการใดทีคณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศยั

รายละเอียดการดําเนินการเพือประกอบการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชญิผูบ้รหิารทีเกยีวขอ้งมา

ชแีจง กอ่นการลงความเหน็และการนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

สําหรบัรายงานทางการเงนิปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ได้

จดัทําขนึอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการสอบบญัชทีรีบัรองทวัไป และมกีารเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

2. การสอบทานรายการเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายงานและการเปิดเผยขอ้มลูเกยีวกบัรายการเกยีวโยงหรอืรายการที

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามคีวามเพียงพอและเป็นไปตามเงอืนไขหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

3. การสอบทานการบริหารและการจดัการความเสียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความเสียง ตลอดจนรายงานผลการ

ดาํเนินการดา้นความเสยีง โดยการประชมุรว่มกบัฝ่ายจดัการของบรษิทั พรอ้มให้แนวทางและขอ้เสนอแนะเพือ

การปรบัปรงุทดียีงิขนึ 

4. การสอบทานการปฏิบติังานตามการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัและสอบทานการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ 

ขอ้กาํหนดเกยีวกบัจรยิธรรมทางธุรกจิและขอ้พึงปฏบิตัิในการทํางานทีกําหนดไว ้และกําหนดให้มกีารทบทวน

การปฏบิตังิานเพอืใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกํากบัดแูลกจิการทดีเีพอืสรา้งความมนัใจแกผู่เ้กยีวขอ้งทุกภาคสว่น 
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5. การสอบทานระบบควบคมุภายในและการกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จํากดั ผู้ตรวจสอบภายในซึงเป็น

บุคคลภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพือความเป็นอิสระในการทํางานตรวจสอบ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแผนการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผล

การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนือง 

สําหร ับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผลการตรวจสอบภายในปี 2558 ดังกล่าว ไม่พบ

ขอ้บกพรอ่งดา้นการควบคมุภายในอย่างมนียัสาํคญั 

6. การพิจารณาผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบตัิและ

ประสบการณ์การปฏิบตัิงานของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพือพิจารณาการแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทน เพือขออนุมตัิจากทีประชุมผูถ้ือหุ้น 

เนืองจากบรษิัท บีพีอาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ติดภาระงานการตรวจสอบบญัชหีลายแห่ง จึงไม่

สามารถรบังานตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดต้่อ 

บทสรปุรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าทีและรบัผดิชอบตามทีไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเต็ม

ความรูแ้ละความสามารถดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมคีวามเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพือประโยชน์ต่อผูม้สี่วนได้

สว่นเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐาน

การบญัชทีรีบัรองทวัไป  ตลอดจนบรษิทัมกีารบรหิารจดัการดา้นความเสยีง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน

อย่างเหมาะสม และมกีารปฏบิตัทิสีอดคล้องตามกฎหมาย ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด ี และตามขอ้กําหนดต่างๆ 

ในการประกอบธุรกจิ 

 

 (นายสรรพชัญ โสภณ) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 


























































































































