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นโยบายภาพรวม 

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

1. การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 

๏ บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัติ่อลูกคา้ในทุกกลุ่มโดยมกีารแจง้เงื่อนไขอย่างชดัเจน เป็นธรรม และ
อยูภ่ายใตก้ฎหมาย โดยใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของลูกคา้ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธรุกจิอยา่งเป็นธรรม 

๏ บรษิทัฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการค้า และ /หรือ ข้อตกลง
ทางการคา้อยา่งเครง่ครดั  

๏ บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อบรษิทัคูแ่ขง่อยา่งเป็นธรรม ไม่ละเมดิจรยิธรรมทางธุรกจิ ซึ่งรวมถงึการไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
โจมต ีใหร้า้ย หรอืท าลายชื่อเสยีงของบรษิทัคูแ่ขง่   

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

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

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

๏ คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกเป็นผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อสามารถด าเนินการตรวจสอบไดค้รอบคลุมในประเดน็ความเสีย่งส าคญั
ไดอ้ยา่งเป็นกลางและเป็นอสิระ  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

๏ บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธมินุษยชน โดยมกีารส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธเิสรภีาพ ตลอดจนปฏิบตัติ่อกนั
อยา่งเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั โดยไมม่นีโยบายเลอืกปฏบิตัติ่อบุคคลต่างเชือ้ชาต ิสตร ีเดก็ และผูพ้กิาร 

๏ บรษิทัฯ มกีารว่าจ้างผู้พกิารทางร่างกาย เพื่อปฏิบตัิงานให้กบับรษิทัฯ และปฏิบตัิต่อกนัอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นการ
สรา้งงานและสามารถรายไดใ้หก้บักลุ่มผูพ้กิารดงักล่าว 

4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

๏ ทรพัยากรบุคคลถือเป็นฟนัเฟืองหลักในการขบัเคลื่อนธุรกิจของบริษทัฯ ให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย นอกจากบริษัทฯ 
ด าเนินการขัน้พื้นฐานในการท างาน เช่น สภาพแวดล้อมการท างานที่ด ีมรีะบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลที่มคีวาม
เป็นธรรม และส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามก้าวหน้าตามความเหมาะสมในทุกสายงานแล้ว  บรษิทัฯ ใส่ใจต่อ
คณุภาพชวีติของพนกังาน  โดยจดัใหม้กีารประเมนิ “สขุภาวะ” ของผูป้ฏบิตังิาน และในปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ 
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ด าเนินการตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข หรอืองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเข้าร่วมโครงการกับ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  

5. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้า 

๏ ความพงึพอใจของลูกคา้เป็นหน่ึงในกลยทุธห์ลกัของบรษิทัฯ ในการกา้วไปสูก่ารเป็น “ผู้น าตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” 
ตามสโลแกนของบรษิทัฯ  ทัง้น้ี นอกจากการมมีลูคา่ยอดขายสงูทีส่ดุในประเทศไทยแล้ว บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ดว้ยเช่นกนั  

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

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

๏ บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดราคาขายและส่วนลดส าหรบัลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการ
ควบคมุราคาขายกบัตวัแทนจ าหน่ายในทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม  

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

๏ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปญัหามลภาวะต่างๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทฯ จึงไม่กระท าการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

๏ บรษิทัฯ ส่งเสรมิการใช้กระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสรา้งเศรษฐกจิและความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมกีารสนับสนุนการจา้งงานในชุมชน ควบคู่ไปกบัการปลูกฝงัจติส านึกพนักงานใน
เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมของชุมชนและสงัคมอยา่งสม ่าเสมอตามโอกาส 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

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

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโนบายและแนวปฏบิตัทิีก่ล่าวถงึนัน้เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึ่งไดป้ฏบิตัิ
มาอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่การปฏบิตักิบัคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การผลิตสนิคา้และให้บรกิารที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการจดัการ ISO 
9001:2008 การก าหนดราคาขายส าหรบัลูกคา้อยา่งชดัเจน การประเมนิผลงานพนกังานอย่างเป็นธรรม ไปจนถงึการมสีว่นรว่มใน 
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การพฒันาชุมชนผา่นการจา้งงานคนในชุมชน นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองแล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีาร
รายงานเกีย่วกบักจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ ทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ http://www.masterkool.com 

การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

--ไมม่-ี- 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR After Process) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว ต าบลแคมป์สน อ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

โรงเรียนสวนป่าอปุถมัภ ์ 
ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนบ้านเดก็รามอินทรา 
(บ้านเดก็ตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อน) 

ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรงุเทพฯ 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั และแนวทางในการลดผลกระทบ หรอืแนวทางป้องกนัความเสีย่งสามารถสรปุไดด้งัน้ี 

                 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจของบริษทั 

1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ 

การเติบโตของธุรกิจของบรษิทัฯ มอีย่างต่อเน่ือง ท าให้ผลิตภณัฑ์พดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็เป็นที่รู้จกัมากขึ้นของ
ตลาด โดยเฉพาะตลาดพดัลมไอเยน็ซึ่งมแีนวโน้มอตัราการเติบโตสูง เน่ืองจากความต้องการของตลาดในกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่เป็น
ทางเลอืกที่สามารถทดแทนเครื่องปรบัอากาศ ประกอบกบัสภาพอากาศรอ้นอย่างต่อเน่ืองที่เป็นปจัจยัผลกัดนัใหเ้กดิการตดัสนิใจ
ซื้อผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ี เป็นผลให้มผีู้ประกอบการหลายรายเริม่เข้าสู่ตลาดและเป็นคู่แข่งโดยตรงกบับรษิทัฯ ซึ่ งอาจจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

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

นอกจากน้ี บรษิทัฯ เชื่อว่าขนาดของตลาดกลุ่มผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก เน่ืองจากคุณสมบตัิ
การประหยดัพลงังานไดม้ากเมื่อเทยีบกบัเครื่องปรบัอากาศและใหค้วามเยน็ไดท้นัทโีดยที่ไม่สรา้งละอองน ้า ซึ่งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งด ี 

ดงันัน้ ดว้ยคณุภาพสนิคา้และตราสนิคา้ที่แขง็แกร่ง  บรษิทัฯ เชื่อว่าจะสามารถด าเนินธุรกจิภายใต้การแข่งขนัที่อาจเพิม่
สงูขึน้ได ้โดยไมม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั 

1.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้ในระหว่างปี 

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

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

1 
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นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้มีการคดิค้นและจดัหาผลิตภณัฑ์ใหม่นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ที่ใช้ลดความร้อนเพื่อชดเชยกบั

รายได้ที่ลดลงในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ได้แก่ เครื่องล้างผกัโอโซน และเครื่องก าจดักลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ซึ่งใช้ตราสนิค้า 
Ingreen และยงัคงมแีผนการจดัหาผลติภณัฑใ์หม่เพื่อเขา้มาจ าหน่ายเพิม่เตมิในปี 2560 รวมไปถงึการเพิม่สดัส่วนของรายไดจ้าก
การขายในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศซึ่งมฤีดูรอ้นต่างจากประเทศไทย ซึ่งมาตรการต่างๆ ขา้งต้นสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกดิจาก
ความผนัผวนของรายไดใ้นระหวา่งปีใหน้้อยลงได ้  

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรยีบเทียบผลประกอบการของบรษิทัฯ เป็นรายปี ความผนัผวนของรายได้ระหว่างปีที่เกิดขึ้นจาก
ฤดกูาลจะไมม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญั 

1.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้รบัจ้างผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้ารายใหญ่ 1 ราย เกินร้อยละ 50 ของยอดซ้ือสินค้า
น าเข้าของบริษทัฯ 

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

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมแผนรองรบัการหยดุการผลติจากผูร้บัจา้งผลติสนิคา้รายใหญ่ดงักล่าว โดยการจา้งผูผ้ลิตราย
อื่นทดแทน ซึง่มคีวามสามารถในการผลติสนิคา้ในลกัษณะเดยีวกนั ท าใหบ้รษิทัฯ เชื่อว่าผลกระทบจากการพึง่พงิผูร้บัจา้งผลติราย
ใหญ่จะไมส่ง่ผลอยา่งมนียัส าคญัต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

1.4 ความเส่ียงจากการถกูลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ ์

ผลิตภณัฑข์องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบันวตักรรม และมกีารคดิคน้ปรบัปรุงผลติภณัฑ์ใหม่อย่าง
สม ่าเสมอ ทัง้การประดษิฐแ์ละการออกแบบผลติภณัฑ ์ซึง่มโีอกาสทีผ่ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ อาจจะถูกลอกเลยีนแบบจากคู่แข่ง และ
ท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์จากการจ าหน่ายผลติภณัฑท์ี่บรษิทัฯ คดิคน้ขึน้เอง  อย่างไรกต็าม ผลติภณัฑท์ี่บรษิทัฯ ออกแบบหรอื
ประดิษฐ์ขึ้น บรษิทัฯ จะได้ท าการยื่นค าขอรบัสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรกบักรมทรพัย์สนิทางปญัญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
บรษิทัฯ เป็นผู้ทรงสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรนัน้ๆ โดยหากมผีู้ใดท าการละเมดิตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. 2522 บรษิทัฯ 
สามารถด าเนินการตามกฎหมายได ้

1.5 ความเส่ียงจากความเสียหายของสินค้าคงคลงั 

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

2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

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

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

 ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในปจัจุบนับรษิทัฯ มกีารตดิตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงนิดอลลารส์หรฐัอย่างใกล้ชดิ และบรหิารความเสีย่งการผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยใช้สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็น
หลกั ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะพจิารณาถึงต้นทุนทางการเงนิในการท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าควบคู่กบัความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นในตลาด เพื่อพจิารณาการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  
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1. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

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

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

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

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

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

2. ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน ของบริษทั 

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

จากการตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานขา้งต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมขีอ้สงัเกตตามกระบวนการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 
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1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลงัการขาย 

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

2) ระบบการรบัเงิน  

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

3) ระบบการจ่ายเงิน  

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

4) ระบบผลิต  

--ไมม่-ี- 

5) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน   

--ไมม่-ี- 

6) ระบบสินทรพัยถ์าวร    

--ไมม่-ี- 

7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบคุคล 

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

3. ข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 

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

บุคคล / นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

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

นายกฤษณ ไทยด ารงค ์เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน บจก. ไซท ์เพรพฯ และเป็น
กรรมการของบรษิทัฯ 

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

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

กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
นางสาววณีา วรีะมาน ญาตสินิทของนายนพชยั วรีะมาน ซึ่งเป็นกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ กรรมการบรษิทั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิและบรกิารลกูคา้ 
นางสาวพรพรรณ นิลประสทิธิ ์ กรรมการบรษิทั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโลจสิตกิส ์

2. รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

บุคคล / นิตบิุคคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ ปี 2559 

(พนับาท) 
ความจ าเป็น / รายละเอยีด และ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

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

จ าหน่ายสนิคา้ และบรกิาร
ตดิตัง้ระบบพดัลมไอเยน็ให ้
บจก.ไซท ์เพรพฯ 

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

ลกูหนี้การคา้ (ตน้งวด) - 
ลกูหนี้การคา้ (สิน้งวด) - 

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

จ าหน่ายผลติภณัฑข์อง
บรษิทัฯ ใหก้บับจก. แอคด ี
ซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายของ
บรษิทัฯ 

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

ลกูหนี้การคา้ (ตน้งวด) 3,972.56 
ลกูหนี้การคา้ (สิน้งวด) 884.31 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2559 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิจ านวน 3 แหง่ เป็นวงเงนิกูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 335.50  

ลา้นบาท โดยวงเงนิกู้น้ีบางส่วนมกีารค ้าประกนัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ี่เกีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

บุคคล / นิตบิคุคล 
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่ปี 2558 
(ลา้นบาท) 

มลูคา่ปี 2559 
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็น / รายละเอยีด และ 
ความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. นายนพชยั วรีะมาน การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู ้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 

  บรษิทัฯ ไดเ้จรจาขอปลดภาระค ้าประกนัส่วน
บุคคลกบัสถาบนัการเงนิ 2 แหง่ คอื  

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

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

ส าหรบัสถาบนัการเงนิทีย่งัมภีาระค ้าประกนั
ส่วนบุคคล และอยู่ระหว่างขัน้ตอนการด าเนินการ
ขอปลดภาระค ้าประกนัฯ  

• ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. นายฟงั เมง็ ฮอย   

3. นส.วารนิทร ์วรีะมาน • วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ 220.0 - 

4. นส.วณีา วรีะมาน • วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 5.0 - 

 • วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั 2.0 - 

5. นายนพชยั วรีะมาน การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู ้   

 ของบรษิทัฯ แบง่เป็น   
 • วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ 32.4 32.4 

 • วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 13.6 13.6 

 • วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั - - 

6. นายฟงั เมง็ ฮอย การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู ้   

7. นส.สุนนัทา วา่นวฒัน์ ของบรษิทัฯ แบง่เป็น   

8. นส.พรพรรณ นิลประสทิธิ ์ • วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ 32.4 32.4 

 • วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 3.6 3.6 

 • วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั - - 

9. นายนพชยั วรีะมาน การค ้าประกนัวงเงนิกู ้   บรษิัทฯ มกีารเจรจาขอปลดภาระค ้าประกนั
ส่ วนบุคคลกับธนาคา รไทยพาณิชย์  จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งทางธนาคารได้ด าเนินการปลดผู้ค ้า
ประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อเดอืนกรกฎาคม 2559  

ปจัจบุนับรษิทัฯ มวีงเงนิกบัธนาคารดงักล่าว
โดยไมม่ภีาระการค ้าประกนัรวม 282.50 ลา้นบาท 

 ของบรษิทัฯ แบง่เป็น   
 • วงเงนิกูย้มืระยะสัน้ 85.0 250.0 

 • วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 2.0 27.5 

 • วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั - 5.0 

3. มาตรการและชัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

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

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

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

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พจิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผล
ของรายการทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมาส   

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

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

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

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

   
 

 

 


