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นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มีแนวคิดในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั ่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มสี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ สามารถ
สร้างความมั ่นคงและยั ่งยืนในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความเชื่อมั ่นให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการดาเนินงานโดย
มุง่ เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1.

การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม

๏ บริษทั ฯ กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในทุกกลุ่มโดยมีการแจ้งเงื่อนไขอย่างชัดเจน เป็ นธรรม และ
อยูภ่ ายใต้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
๏ บริษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม เสมอภาค โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ ข้อตกลง
ทางการค้าอย่างเคร่งครัด
๏ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อบริษทั คูแ่ ข่งอย่างเป็ นธรรม ไม่ละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการ
โจมตี ให้รา้ ย หรือทาลายชื่อเสียงของบริษทั คูแ่ ข่ง
2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น

๏ บริษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความ
เสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบและเหมาะสม
๏ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นของบริษทั ฯ ครอบคุลมถึงการห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ดาเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รปั ชั ่นในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั ่นอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดของกฎหมาย
๏ คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอกเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบ เพื่อสามารถดาเนินการตรวจสอบได้ครอบคลุมในประเด็นความเสีย่ งสาคัญ
ได้อย่างเป็ นกลางและเป็ นอิสระ
3.

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

๏ บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิมนุ ษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบตั ติ ่อกัน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่มนี โยบายเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลต่างเชือ้ ชาติ สตรี เด็ก และผูพ้ กิ าร
๏ บริษทั ฯ มีการว่าจ้างผู้พกิ ารทางร่างกาย เพื่อปฏิบตั ิงานให้กบั บริษทั ฯ และปฏิบตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็ นการ
สร้างงานและสามารถรายได้ให้กบั กลุ่มผูพ้ กิ ารดังกล่าว
4.

การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม

๏ ทรัพยากรบุ คคลถือ เป็ นฟ นั เฟื องหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษทั ฯ ให้บ รรลุซ่ึง เป้ าหมาย นอกจากบริษ ัท ฯ
ดาเนินการขัน้ พื้นฐานในการทางาน เช่น สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มคี วาม
เป็ นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามก้าวหน้ าตามความเหมาะสมในทุกสายงานแล้ว บริษทั ฯ ใส่ใจต่อ
คุณภาพชีวติ ของพนักงาน โดยจัดให้มกี ารประเมิน “สุขภาวะ” ของผูป้ ฏิบตั งิ าน และในปี 2559 บริษทั ฯ ได้เริม่
รายงานการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ประจาปี 2559 | 2

ดาเนิ นการตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข หรือ องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเข้าร่วมโครงการกับ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5.

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

๏ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษทั ฯ ในการก้าวไปสูก่ ารเป็ น “ผู้นาตัวจริ ง ความเย็นยุคใหม่”
ตามสโลแกนของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นอกจากการมีมลู ค่ายอดขายสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นในเรื่องของ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยเช่นกัน
๏ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อการปฏิบตั งิ านอย่างมี
ระบบ โดยมีวตั ถุประสงค์ในเรื่องความสม่าเสมอของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังมีการประกันคุณภาพสินค้าและบริการของบริษทั ฯ เพื่อให้ลูกค้ามั ่นใจได้วา่ จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่มคี ุณภาพ
จากบริษทั ฯ ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อลูกค้า
๏ กรณีท่ีลูกค้ามีคาถามเกี่ย วกับผลิตภัณ ฑ์หรือบริการของบริษทั ฯ สามารถติดต่อฝ่ายบริก ารลูกค้าได้ทางโทรศัพ ท์
หมายเลข 02-953-8800 และ 02-015-5920 และหากกรณีลูกค้า ต้องการร้องเรียน บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้
ร้อ งเรียน เรื่อ งผลิตภัณฑ์และการบริการของพนักงานได้โดยตรงที่หน่ วยงานลูกค้าสัม พันธ์ของบริษทั ฯ โทรศัพ ท์
หมายเลข 081-422-4454 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั เตรียมช่องทางร้องเรียนผ่านหน่ วยงานกลาง โดยลูกค้าสามารถ
ร้องเรียนไปโดยตรงยังสานักเลขานุ การบริษทั ที่ comsec@masterkool.com อีกด้วย
๏ บริษทั ฯ มีนโยบายกาหนดราคาขายและส่วนลดสาหรับลู กค้าแต่ละกลุ่ม อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการ
ควบคุมราคาขายกับตัวแทนจาหน่ายในทุกช่องทางการจัดจาหน่ายให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
6.

การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
๏ บริษ ัทฯ ตระหนักถึง ความส าคัญ ของการดูแ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้อม เพื่อ ไม่ก่อ ให้เกิด ป ญั หามลภาวะต่ า งๆ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละระบบนิ เ วศน์ บริ ษ ัท ฯ จึ ง ไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ ส่ ง ผลเสีย หายต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

7.

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
๏ บริษทั ฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคม โดยมีการสนับสนุ นการจ้างงานในชุมชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝงั จิตสานึกพนักงานใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอตามโอกาส

8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่ มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
๏ บริษทั ฯ ทุ่มเททรัพยากรในกระบวนการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม และช่วยในการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นของบริษทั ฯ พิสูจน์ถงึ ความทุ่มเทในการวิจยั และ
พัฒ นาที่สามารถสร้างความเย็นโดยปราศจากสารเคมี และประหยัดพลังงานเมื่อ เทีย บกับเครื่อ งปรับอากาศ เป็ น
ทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้จริง จนได้รบั รางวัล “ผูพ้ ชิ ิตยอดเขานวัตกรรม” จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังรับให้คาปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจรอีกด้วย

การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโนบายและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี ล่าวถึงนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งได้ปฏิบตั ิ
มาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การปฏิบตั กิ บั คู่ค้าอย่างเป็ นธรรม การผลิตสินค้าและให้บริการที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานการจัดการ ISO
9001:2008 การกาหนดราคาขายสาหรับลูกค้าอย่างชัดเจน การประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็ นธรรม ไปจนถึงการมีสว่ นร่วมใน
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การพัฒนาชุมชนผ่านการจ้างงานคนในชุมชน นอกจากการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องแล้ว บริษทั ฯ ยังมีการ
รายงานเกีย่ วกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่าเสมอ ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั ฯ http://www.masterkool.com
การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
--ไม่ม-ี กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR After Process)
บริษทั ฯ จัดท ากิจ กรรมเพื่อ ประโยชน์ ต่อ สัง คมและสิ่งแวดล้อ มอย่างสม่ าเสมอ สาหรับปี 2559 บริษ ัท ฯ ยังคงสานต่ อ
“โครงการ CSR-MASTERKOOL ร้อยความเย็น สูส่ งั คม” ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ให้เป็ นสาธารณประโยชน์
แก่หน่วยงานต่างๆ ทีป่ ระสบปญั หาอากาศร้อน และมีปญั หาเรื่องค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ โดยได้มกี ารมอบผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ ในโครงการดังกล่าวให้กบั หลายหน่ วยงาน โดยส่วนหนึ่งของปี 2559 มีดงั นี้
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตาบลแคมป์ สน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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ปจั จัยความเสีย่ งทีส่ าคัญ และแนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางป้องกันความเสีย่ งสามารถสรุปได้ดงั นี้

1

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จของบริษทั

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้
การเติบโตของธุรกิจของบริษทั ฯ มีอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอน้ าและพัดลมไอเย็นเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นของ
ตลาด โดยเฉพาะตลาดพัดลมไอเย็นซึ่งมีแนวโน้ มอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากความต้องการของตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท่เี ป็ น
ทางเลือกที่สามารถทดแทนเครื่องปรับอากาศ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องที่เป็ นปจั จัยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เป็ นผลให้มผี ู้ประกอบการหลายรายเริม่ เข้าสู่ตลาดและเป็ นคู่แข่งโดยตรงกับบริษทั ฯ ซึ่ งอาจจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการทาการตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตราสินค้า “MASTERKOOL” เป็ นที่ยอมรับทั ่วไปในตลาด
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทาความเย็นในพืน้ ทีเ่ ปิ ด ประกอบกับผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีประสบการณ์การทาธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทน
เครื่องปรับอากาศเป็ นเวลานานมากกว่า 14 ปี รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังมีพนั ธมิตรทางธุรกิจที่ทาธุรกิจด้วยกันมานานและมีช่องทางการ
จัดจาหน่ายหลายช่องทาง ทัง้ ห้างค้าปลีกสมัยใหม่มากกว่า 230 แห่ง และมีแผนจะขยายจานวนสาขาเพิม่ เติมในปี 2560 จาหน่ าย
ผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศ 210 แห่ง และจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ ายต่างประเทศมากกว่า 40 แห่งทั ่วโลก โดยที่บริษทั ฯ มี
กลยุ ท ธ์ท างการตลาดที่เ น้ น คุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์เ ป็ น หลัก ซึ่ง มีฝ่า ยวิจ ัย ท าหน้ า ที่ใ นการออกแบบ พัฒ นาและปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เป็ นผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ได้รบั ความนิยมและมีความแตกต่างจาก
คูแ่ ข่งรายอื่น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าขนาดของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นยังมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก เนื่องจากคุณสมบัติ
การประหยัดพลังงานได้มากเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศและให้ความเย็นได้ทนั ทีโดยที่ไ ม่สร้างละอองน้ า ซึ่งตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างดี
ดังนัน้ ด้วยคุณภาพสินค้าและตราสินค้าที่แข็งแกร่ง บริษทั ฯ เชื่อว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่อาจเพิม่
สูงขึน้ ได้ โดยไม่มผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ในระหว่างปี
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อลดความร้อน และให้อากาศเย็น ดังนัน้ รายได้จากการขายใน
ระหว่างปี ของบริษทั ฯ จึงผันผวนตามฤดูกาล โดยทุกปี บริษทั ฯ จะมียอดขายสูงสุดในช่วงฤดูรอ้ นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดื อน
มิถุนายน ส่งผลให้ผลประกอบการในครึง่ ปี แรกของบริษทั ฯ สูงกว่าผลประกอบการในครึง่ ปี หลัง โดยจะมีรายได้สงู สุดในไตรมาสที่ 2
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งจากความผันผวนดังกล่าวจึงมีมาตรการรองรับความเสี่ยง โดยมีการนาเสนอระบบการ
ระบายความร้อนและลดอุณหภูมเิ พื่อใช้ในงานโครงการตามโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อใช้
ทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ซึ่งโดยปกติมกี ารดาเนินการติดตัง้ ตลอดทัง้ ปี โดยที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็ น
ลูกค้าของบริษทั ฯ โดยตรง ซึง่ ทาให้ช่องทางจาหน่ ายทางตรง (Direct) ที่มลี ูกค้าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าองค์กรมีความผันผวนน้อยกว่า
ช่องทางจาหน่ายอื่น รวมถึงรายได้จากงานบริการของบริษทั ฯ ก็มคี วามผันผวนต่อฤดูกาลน้อยกว่ารายได้จากการขาย ดังนัน้ หาก
ขายสินค้าทีเ่ ป็ นงานโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึน้ บริษทั ฯ ก็จะมีรายได้จากงานบริการซึง่ ไม่ขน้ึ กับฤดูก าลมากขึน้ ด้วย
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ม ีการคิดค้นและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่นอกเหนือ จากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ลดความร้อ นเพื่อ ชดเชยกับ
รายได้ท่ลี ดลงในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ได้แก่ เครื่องล้างผักโอโซน และเครื่องกาจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ซึ่งใช้ตราสินค้า
Ingreen และยังคงมีแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้ามาจาหน่ ายเพิม่ เติมในปี 2560 รวมไปถึงการเพิม่ สัดส่วนของรายได้จาก
การขายในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีฤดูรอ้ นต่างจากประเทศไทย ซึ่งมาตรการต่างๆ ข้างต้นสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจาก
ความผันผวนของรายได้ในระหว่างปี ให้น้อยลงได้
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษทั ฯ เป็ นรายปี ความผันผวนของรายได้ระหว่างปี ท่เี กิดขึ้นจาก
ฤดูกาลจะไม่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
1.3 ความเสี่ ยงจากการพึ่งพิ งผู้รบั จ้างผลิ ตและผู้จาหน่ ายสิ นค้ารายใหญ่ 1 ราย เกิ นร้อยละ 50 ของยอดซื้อสิ นค้า
นาเข้าของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีผรู้ บั จ้างผลิตและผูจ้ าหน่ ายสินค้าพัดลมไอเย็นรายใหญ่ในต่างประเทศจานวน 1 ราย โดยที่บริษทั ฯ มียอดซื้อ
สินค้าจากผูร้ บั จ้างผลิตและผูจ้ าหน่ ายพัดลมไอเย็นรายดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนเกินร้อยละ 50 ของยอดการสั ่งซื้อสินค้ารวมทัง้ หมด
ซึ่งเป็ นการจ้างผลิตพัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่กลุ่ม Masterkool I-Kool (MIK) ดังนัน้ ในกรณีท่มี เี หตุให้ผรู้ บั จ้างผลิตรายใหญ่
ดังกล่าวไม่สามารถผลิตหรือส่งมอบสินค้าให้บริษทั ฯ ได้ อาจส่งผลให้เกิดปญั หาสินค้าขาดตลาดและเสียโอกาสในการจาหน่ าย
สินค้า และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษ ัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีการประเมินความต้องการสินค้าและวางแผนสั ่ง
ผลิตล่วงหน้ าอย่างสม่ าเสมอ โดยในกรณีท่คี าดการณ์ว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์สูง บริษทั ฯ จะจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้ าเพื่อ
รองรับความต้องการเหล่านัน้ ไว้ล่วงหน้า โดยปกติบริษทั ฯ จะเริม่ สั ่งสินค้าเพื่อรองรับการจาหน่ ายในฤดูรอ้ นตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ของ
ปี ก่อนหน้า ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้างผลิตสินค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้บริษทั ฯ ได้ตามกาหนด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เตรียมแผนรองรับการหยุดการผลิตจากผูร้ บั จ้างผลิตสินค้ารายใหญ่ดงั กล่าว โดยการจ้างผูผ้ ลิ ตราย
อื่นทดแทน ซึง่ มีความสามารถในการผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกัน ทาให้บริษทั ฯ เชื่อว่าผลกระทบจากการพึง่ พิงผูร้ บั จ้างผลิตราย
ใหญ่จะไม่สง่ ผลอย่างมีนยั สาคัญต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ
1.4 ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับนวัตกรรม และมีการคิดค้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง
สม่าเสมอ ทัง้ การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีโอกาสทีผ่ ลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อาจจะถูกลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง และ
ทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์จากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ฯ คิดค้นขึน้ เอง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ฯ ออกแบบหรือ
ประดิษฐ์ข้นึ บริษทั ฯ จะได้ทาการยื่นคาขอรับสิท ธิบตั รหรือ อนุ สทิ ธิบตั รกับกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้
บริษทั ฯ เป็ นผู้ทรงสิทธิบตั รหรืออนุ สทิ ธิบตั รนัน้ ๆ โดยหากมีผู้ใดทาการละเมิดตามพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2522 บริษทั ฯ
สามารถดาเนินการตามกฎหมายได้
1.5 ความเสี่ยงจากความเสียหายของสิ นค้าคงคลัง
ช่วงประมาณไตรมาส 4 ถึงไตรมาส 1 ของทุกปี บริษทั ฯ มีการจัดเตรียมสินค้าสาเร็จรูป ไว้ในคลังสินค้าจานวนมาก เพื่อ
รองรับการจาหน่ ายในช่วงฤดูรอ้ น หากเกิดความเสียหายกับสินค้า เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือภัยพิบตั อิ ่นื ๆ บริษทั ฯ จะต้อง
รับรู้ผลขาดทุนที่เกิดจากความเสียหายของสินค้า รวมถึงสูญเสียโอกาสในการจาหน่ ายสินค้า ทัง้ นี้ ณ สิ้นปี 2559 บริษทั ฯ มี
ปริมาณสินค้าคงเหลือจานวน 183.62 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ทาการเก็บสินค้าสาเร็จรูปในคลังสินค้าจานวน 2 แห่ง คือ
คลังพนัสนิคม และคลังปทุมธานี เพื่อกระจายความเสีย่ งจากการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการทาประกันภัย
สินค้าคงเหลือเพื่อลดความเสีย่ งจากการเกิดความเสียหายต่อสินค้าโดยมีวงเงินคุม้ ครองรวมเป็ นจานวน 70 ล้านบาท
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2

ความเสี่ยงด้านการเงิ น

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ เนื่องจากบริษทั ฯ
ประกอบธุรกิจโดยการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่และชาระค่าสินค้าเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็ นหลัก ขณะที่
รายได้หลักของบริษทั ฯ เป็ นสกุลเงินบาท โดยในกรณีทเ่ี งินดอลลาร์สหรัฐปรับค่าขึน้ หรือเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้า
เพิม่ สูงขึน้ ในขณะที่บริษทั ฯ ไม่สามารถปรับเพิม่ ราคาจาหน่ ายกับคู่คา้ ได้ทนั ที ซึ่งทาให้บริษทั ฯ เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
และส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจากการขายให้กบั ตัวแทนจาหน่ ายในต่างประเทศ
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายได้จากต่างประเทศจานวน 216.66 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 24.36 ของรายได้ขายและบริการ โดย
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีตวั แทนจาหน่ายในต่างประเทศแล้วมากกว่า 40 แห่งทั ่วโลก ทัง้ นี้ ด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ที่มี
ทัง้ รายได้และค่าใช้จา่ ยเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทาให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในเวลาเดียวกัน (Natural Hedge) ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ระดับหนึ่ง
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปจั จุบนั บริษทั ฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างใกล้ชดิ และบริหารความเสีย่ งการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้สญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็ น
หลัก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณาถึงต้นทุนทางการเงินในการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าควบคู่กบั ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นในตลาด เพื่อพิจารณาการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ความสาคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดเี พื่อเป็ นการสนับสนุ นให้การดาเนินงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก
ด้า น เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งส าหรับ การเป็ น บริษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอยู่เสมอ โดยมีการกาหนดลาดับขัน้ ของอานาจการอนุ มตั ิ และความรับผิดชอบของ
ผู้บ ริหารและพนัก งานที่ม ีการตรวจสอบและถ่ วงดุล มีก ารก าหนดระเบีย บการปฏิบ ัติงานเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ักษร มีห น่ วยงาน
ตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ ซึ่งบริษทั ฯ ได้จา้ งบริษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด (“บจ. แอค-พลัส”) ทาหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวสอบ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจากการนาไปใช้โดยมิชอบ รวมทัง้
ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยมีระบบงานที่ชดั เจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามแบบประเมินของสานักงาน ก.ล.ต. ประกอบกับการซักถามข้อมูลเพิม่ เติม
จากฝา่ ยบริหาร และเจ้าหน้าที่ผูเ้ กี่ยวข้อง ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Management)
3) มาตรการควบคุม (Control Activities)
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มคี วามเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
ตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็ นอยู่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุม ภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้
สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่มอี านาจ รวมถึง
การทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพี ยงพอแล้ว ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็น
แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั
2. ข้อสังเกตของหน่ วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ของบริ ษทั

ในปี 2559 ผูต้ รวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในและการปฏิบตั ติ ามระบบครอบคลุมทุกระบบ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ ประกอบด้วย 1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย 2) ระบบการรับเงิน 3) ระบบการ
จ่ายเงิน 4) ระบบผลิต 5) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน 6) ระบบสินทรัพย์ถาวร 7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
และได้มกี ารประเมินความเสีย่ งไปในเวลาเดียวกัน
จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านข้างต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมีขอ้ สังเกตตามกระบวนการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
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1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของตลาดต่างประเทศมีอย่างต่อเนื่อง และการเติบโตของธุรกิจต่างประเทศมีอตั ราที่
สูงขึน้ ทัง้ กลุ่มพัดลมไอเย็น และกลุ่มพัดลมไอน้ า ซึ่งมีลกั ษณะความต้องการที่หลากหลายเนื่องจากความแตกต่าง
ในการออกแบบระบบติดตัง้ ของแต่ละงาน หรือคุณสมับติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ซ่งึ ต้องการฟงั ก์ช ั ่นที่นอกเหนือจาก
มาตรฐาน (Optional Functions) ซึ่งบางรายการของฟงั ก์ชนั ้ ไม่เป็ นที่นิยมในตลาดในประเทศ จึงไม่มรี ายการระบุ
ไว้ในใบกาหนดราคาขายมาตรฐาน (Standard Price List) ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้ปรับปรุงใบกาหนดราคามาตรฐาน
ใหม่เพื่อ ให้ครอบคลุม ทุ กกลุ่ม สินค้าของบริษทั ฯ รวมถึงโครงสร้างส่วนลดสาหรับตลาดต่างประเทศ พร้อ มกับ
ปรับปรุงคูม่ อื ปฏิบตั งิ านให้สอดคล้อง
2) ระบบการรับเงิน
การให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์นัน้ ลูกค้าบางรายได้ชาระเงิน โดยการโอนค่าเช่าใช้ผลิตภัณฑ์เข้าบัญชีของ
บริษทั ฯ ด้วยยอดเงินที่ได้หกั ภาษีเงินได้ณ ที่จ่ายไว้ แต่คงค้างการนาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กบั
บริษทั ฯ ซึ่งบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นเครดิตภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝา่ ย
ขายของธุรกิจงานเช่าดาเนินการติดตาม และกาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝา่ ยขายสื่อสารกับลูกค้าเรื่องขัน้ ตอนการหักภาษี
เมื่อเปิ ดการขายในครัง้ ต่อๆไป ทัง้ นี้มลู ค่าคงค้างทัง้ สิน้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดาเนินการอย่างมีนัยสาคัฯ โดยใน
ระหว่างปี 2559 รวมเป็ นมูลค่าคงค้างตามยอดทีร่ ายการทีถ่ ูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ทัง้ สิน้ 58,641.07 บาท
3) ระบบการจ่ายเงิน
เพื่อให้เกิดกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and
Balance) บริษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านในการควบคุมการขอใช้เงินงบประมาณการลงทุน และงบประมาณอื่น
ขึน้ พร้อมกับการปรับปรุงอานาจดาเนินการ (Authority Table) ให้สอดคล้อง และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน
4) ระบบผลิ ต
--ไม่ม-ี 5) ระบบการบริหารสิ นค้า และต้นทุน
--ไม่ม-ี 6) ระบบสิ นทรัพย์ถาวร
--ไม่ม-ี 7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีลกั ษณะเป็ นการขายตามฤดูกาล (Seasonal Business) ส่งผลให้มกี ารบริหารจัดการแบบ
ฤดูกาลในปจั จัยต่างๆ เช่น การกาหนดสินค้าคงคลังตามฤดูกาล (Seasonal Stock) เพื่อกาหนดปริมาณการสั ่งซื้อ
หรือนาเข้าสินค้าได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา เป็ นต้น เช่นเดียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล โดเฉพาะอัตรากาลังที่เกี่ยวข้องกับการขาย บริษทั ฯ จึงมีการวางแผนอัตรากาลังตามการ
ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast) และกาหนดไว้ในแผนงบประมาณประจาปี แต่ทงั ้ นี้การบริหารจัดการแบบ
ธุรกิจตามฤดูกาล มีความจาเป็ นต้องเฝ้าติดตาม (Monitoring) อย่างใกล้ชดิ ดังนัน้ เมื่อเริม่ ข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาล (Off
Season/Low Season) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งจะมีการรับส่งข้อ มูลกันด้วยความฉับไว และปรับแผนให้ท นั ต่อ
สถานการณ์ภาวะแวดล้อม เช่น ความเร็วหรือช้าในการเข้าสูช่ ่วงนอกฤดูกาลอันเนื่องมาจากสภาพอากาศจะส่ง ผล
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ต่อจานวนสาขาและอัตรากาลังเพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เตรียมแผนระยะยาวโดย
การพิจารณาจัดหาผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั บุคลากร และธุรกิจได้ตลอดทัง้ ปี
3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี

ทีป่ ระชุมทีส่ ามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มมี ติแต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ในการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2559 ผูต้ รวจสอบบัญชีได้พจิ ารณาสอบทาน
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สาคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแล้ว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าไม่มปี ระเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในจาก
การตรวจสอบสาหรับงวดบัญชีประจาปี 2559
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1. ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคล / นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
บริษทั ไซท์ เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด
(“บจก. ไซท์ เพรพฯ”)
บริษทั แอคดี จากัด (“บจก. แอคดี”)

นายนพชัย วีระมาน
นายฟงั เม็ง ฮอย
นางสาววารินทร์ วีระมาน
นางสาววีณา วีระมาน
นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ ์

ลักษณะความสัมพันธ์
นายกฤษณ ไทยดารงค์ เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ใน บจก. ไซท์ เพรพฯ และเป็น
กรรมการของบริษทั ฯ
นายธนพัฒน์ ไทยดารงค์ และนายธรรมธัช ไทยดารงค์ เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ใน บจก. แอคดี โดยนายธนพัฒน์ ไทยดารงค์ และนายธรรมธัช ไทยดารงค์ เป็ นญาติ
สนิทของนายกฤษณ ไทยดารงค์ ซึง่ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ
นายนพชัย วีระมาน เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ
กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ญาติสนิทของนายนพชัย วีระมาน ซึ่งเป็ นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ญาติสนิทของนายนพชัย วีระมาน ซึ่งเป็ นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการบริษทั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
กรรมการบริษทั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานโลจิสติกส์

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
บุคคล / นิตบิ ุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
1. บริษทั ไซท์ เพรพ
พาเรชัน่ แมเนจเมนท์
จากัด (“บจก.ไซท์ เพ
รพฯ”)
2. บริษทั แอคดี จากัด
(“บจก.แอคดี”)

ลักษณะรายการ
จาหน่ายสินค้า และบริการ
ติดตัง้ ระบบพัดลมไอเย็นให้
บจก.ไซท์ เพรพฯ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ ให้กบั บจก. แอคดี
ซึง่ เป็นตัวแทนจาหน่ายของ
บริษทั ฯ

มูลค่ารายการ ปี 2559
ความจาเป็น / รายละเอียด และ
(พันบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการขาย
32.60 บริษัทฯ ได้จาหน่ ายสิน ค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด)
- ติดตัง้ ระบบพัดลมไอเย็น ให้กบั บจก.
ลูกหนี้การค้า (สิน้ งวด)
- ไซท์ เพรพฯ โดยมีราคาและเงื่อนไข
การค้าไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น
รายได้จากการขาย
12,821.27 บริษทั ฯ ได้จาหน่ายสินค้าและให้บริการ
ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด) 3,972.56 กับ บจก. แอคดี ซึ่งเป็ น ลูกค้าในกลุ่ ม
ลูกหนี้การค้า (สิน้ งวด)
884.31 Dealer โดยมีราคาและเงือ่ นไขการค้า
เป็ น ไ ปต าม ห ลั ก เ กณ ฑ์ ท่ี บ ริ ษั ท ฯ
จาหน่ายให้กบั Dealer อื่นทีอ่ ยู่ในระดับ
เดียวกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ ได้รบั สินเชื่อจากสถาบันการเงินจานวน 3 แห่ง เป็ นวงเงินกูร้ วมทัง้ สิน้ ประมาณ 335.50
ล้านบาท โดยวงเงินกู้น้ีบางส่วนมีการค้าประกันโดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ่เี กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บุคคล / นิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

1.
2.
3.
4.

นายนพชัย วีระมาน
นายฟงั เม็ง ฮอย
นส.วารินทร์ วีระมาน
นส.วีณา วีระมาน

5. นายนพชัย วีระมาน

6. นายฟงั เม็ง ฮอย
7. นส.สุนนั ทา ว่านวัฒน์
8. นส.พรพรรณ นิลประสิทธิ ์

9. นายนพชัย วีระมาน

ลักษณะรายการ

มูลค่าปี 2558
(ล้านบาท)

การร่วมค้าประกันวงเงินกู้
ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น

• วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
• วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินหนังสือค้าประกัน
การร่วมค้าประกันวงเงินกู้
ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น
• วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
• วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินหนังสือค้าประกัน
การร่วมค้าประกันวงเงินกู้
ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น
• วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
• วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินหนังสือค้าประกัน
การค้าประกันวงเงินกู้
ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ น
• วงเงินกูย้ มื ระยะสัน้
• วงเงินเบิกเกินบัญชี
• วงเงินหนังสือค้าประกัน

220.0
5.0
2.0

32.4
13.6
-

32.4
3.6
-

85.0
2.0
-

มูลค่าปี 2559
(ล้านบาท)

ความจาเป็ น / รายละเอียด และ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ ได้เจรจาขอปลดภาระค้าประกันส่วน
บุคคลกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง คือ
• ธนาคาร กสิก รไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ง
ธนาคารดั
งกล่าวได้ดาเนินการปลดผูค้ ้าประกันเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
• ธนาคาร ยู โ อบี จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ธนาคารดังกล่าวได้ดาเนินการปลดผูค้ ้าประกันเมื่อ
เดือนธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
32.4
13.6
สาหรับสถาบันการเงินทีย่ งั มีภาระค้าประกัน
- ส่วนบุคคล และอยู่ระหว่างขัน้ ตอนการดาเนินการ
ขอปลดภาระค้าประกันฯ
• ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
32.4
3.6
-

บริษัทฯ มีการเจรจาขอปลดภาระค้าประกัน
ส่ ว นบุ ค คลกั บ ธนาคา รไทย พาณิ ช ย์ จ ากั ด
250.0 (มหาชน) ซึ่งทางธนาคารได้ดาเนินการปลดผู้ค้ า
27.5 ประกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีวงเงินกับธนาคารดังกล่าว
5.0
โดยไม่มภี าระการค้าประกันรวม 282.50 ล้านบาท

3. มาตรการและชัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการในการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยกาหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นของการเข้าทารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้าน
ราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึน้ กับ บุคคลภายนอก ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะให้บุคคลที่มคี วามรูค้ วามชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สิน สานัก งานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญอิส ระ เป็ นต้น ที่เป็ นอิสระจากบริษทั ฯ และเป็ นบุค คลที่ไม่ม ีค วามขัดแย้งเป็ นผู้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร และ/หรือผู้ท่มี สี ่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุ มตั ิ
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีท่กี าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย และจะทาการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
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4. นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ จะมีการทารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยกับ บริษทั แอคดี จากัด ซึ่งเป็ นตัวแทนจาหน่ ายใน
ประเทศรายใหญ่ของบริษทั ฯ และมีญาติของกรรมการบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ดังกล่าว โดยที่การเข้าทารายการระหว่างกัน
จะเป็ นไปตามลักษณะการทาธุรกิจการค้าปกติท ั ่วไป และมีการกาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็ น
ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับการทารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ โดยการเข้าทารายการ
ระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ เป็ นไปเพื่อความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจและประโยชน์ของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พจิ ารณาตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล
ของรายการทีเ่ กิดขึน้ ทุกไตรมาส
สาหรับการท ารายการระหว่า งกันที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อ นไขการค้าปกติท่ีอ าจเกิดขึ้นในอนาคต บริษทั ฯ จะดาเนิ นการให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ความเห็นถึงความจาเป็ น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิด
ขึน้ กับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษทั ฯ
จะนาบุคคลที่มคี วามรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ สานักงานกฎหมาย
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ เป็ นต้น ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากบริษทั ฯ และเป็ นบุคคลที่ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้ามาร่วมพิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ มีการกาหนด
มาตรการไม่ให้ผบู้ ริหาร กรรมการ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการทีต่ นเองมีส่วนได้เสียทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะเข้ามาควบคุมให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมกากับ
ตลาดทุน และ/หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ตลอดจนการกากับดูแล
งบการเงิน และรายงานทางการเงินที่ปรากฎตามรายงานประจาปี โดยให้มกี ารจัดทางบการเงินที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รบั รองทั ่วไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงให้มกี ารสอบทานการรายงาน
ทางการเงิน การตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ม ีประสิท ธิภาพ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญ ชีถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา และป้องกันการทุจริตหรือการดาเนินการใดทีผ่ ดิ ปกติ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่นี ่ าพอใจ และสร้างความมั ่นใจใน
ความน่ า เชื่อ ถือ ได้ข องงบบการเงินของบริษ ัท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ซึ่ง ผู้ต รวจสอบบัญ ชีร บั อนุ ญ าตของบริษทั ฯ ได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินและผลการดาเนินงานถูกต้องตามสมควรใน
สาระสาคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป

(รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์)
ประธานกรรมการ

(นายนพชัย วีระมาน)
ประธานกรรมการบริหาร
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