Subscription Form No

3 Enclosure No 3
1

1

Subscription Date

1

One Subscription Form per One Shareholder Register No Only

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Masterkool International Public Company Limited
0,000,000
0 25
0
1
Offering to existing shareholders of
,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 0 25 per share at the offering price of Baht 0
per share at a ratio of existing shares for 1 newly issued ordinary share
256 1 June 202
2
256 2 June 202
June 202
7
256 7 June 202

8

256 8 June 202

Subscriber please clearly fill in the spaces below
I We

Mr
Mrs
Registration No

Miss

To Board of Directors of Masterkool International Public Company Limited the Company
Company
Tel
ID Card Work Permit Passport Juristic ID
No

Address
According to the Share Register Book as of Record date,
and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for

shares

I We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows
Subscription for full of the entitlement
Choose only one
Subscription for less than the entitlement
Subscription in excess of the rights only the excess portion
Total Subscription

No of shares subscription Shares

202 , I We own
shares
Total payment amount Baht

I We enclose my our payment by
Money transfer through System
1Personal Cheque Cashier Cheque Draft
payable to
Cheque No

256

256

dated 1 - June 202 and can be collected from clearing house in Bangkok within June 202
ASL Securities Company Limited For Subscription
Date
Bank
Branch
If I We am are allotted the said Shares, I We agree to have either of the following processed by the Company Choose

only one

For Depositor for the allotted Shares and assign for Participant name
securities a c no
maintained at the said TSD member company

Issue a share certificate in the Name of Thailand Securities Depository Co , Ltd
to deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co , Ltd TSD for my our

TSD member no

600
Issue a share certificate in the Name of Thailand Securities Depository Co , Ltd for the allotted
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD
15
Issue a share certificate in my our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me us by registered mail according to the address stated in the shareholder register I We agree to
have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me us within 15 business days from the closing date of the subscription period

I We hereby undertake to subscribe the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription If I we do not return this duly completed subscription form with payment Personal Cheque Cashier Cheque Draft Money Transfer or
the Personal Cheque Cashier Cheque Draft has not been honored within the subscription period I We may be deemed to have not exercised my our subscription rights and receive the payment back I We agree to bind on conditions and any notifications specified in
the Notification of the Allotment of Newly Issued Ordinary Shares of Masterkool International Public Company Limited, including the amendment

Please be aware of the risk involved in share investment
Suitability Test
Suitability Test

1
2

Please read the relevant information carefully before subscription

Suitability Test for share subscription
I we already conducted the Suitability Test, and I we acknowledge my our risk tolerance level
I We acknowledge risk level of share I we will subscribe for

Suitability Test
Suitability Test If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my our risk tolerance level, I we still wish to subscribe for this share I will put my
signature below to confirm my intention for this share subscription I We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test
Subscriber

Subscriber please also fill out the portion
Subscription Date
The Company received payment from
shares of the Company of
made payable by

Share

0

at Baht 0 per share

Subscription Form No
For a subscription of the newly issued ordinary
Baht

totaling of

Money transfer through ystem of
Deposit Personal Cheque Cashier Cheque Draft o
Date
Bank
If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow

Cheque No

Issue a share certificate in the Name of Thailand Securities Depository Co , Ltd For Depositor Participant number
600
under issuer account for my name, account number 600
15

Public Company Limited
Branch

Securities trading account number
Issue a share certificate in the Name of Thailand Securities Depository Co , Ltd and deposit those shares

Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
Authorized Officer

93

14

10400

0-2009-9999

เรือ
่ ง

้ หุน
้ ท
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใชส
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน (XR)

subject:

่ ั แนล จาก ัด (มหาชน) (KOOL)
บริษ ัท มาสเตอร์คล
ู อินเตอร์เนชน
Notification of the subscription for Right offering (XR) of KOOL

ตามทีท
่ า่ นได ้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้นไว ้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ ้งให ้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

่ ั แนล จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท มาสเตอร์คล
ู อินเตอร์เนชน
MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
LIMITED

KOOL

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

09/05/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

11/05/2022

อัตราส่วน (ratio)
หุ ้นสามัญเดิม (Old) : หุ ้นสามัญใหม่ (New)

1:1.5

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Baht per share)

0.50

้ ระหว่างวันที่ (Subscription Period)
กาหนดวันจองซือ

01/06/2022 - 08/06/2022

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
01/06/2022

้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ ฯ
2. ใบรับรองการใช ้สิทธิการจองซือ
**เพิม
่ เติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
ตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียนบ ้าน
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ
3. เช็คชาระการจองซือ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering: RO)
ของ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2565

ที่ IM1-LE-CS-22-05-04
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
เรื่อง
เรียน

แจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
2. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผู้ถอื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ออกโดย
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
3. ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
4. เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
5. ใบนาฝากแบบ Bill Payment
6. หนังสือมอบอานาจสาหรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
7. แผนทีส่ ถานทีร่ บั จองซือ้ และรับชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ด้วยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทั มาสเตอร์คูล
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มมี ติอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จานวน 450,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย น 750,000,000 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่ จานวน
1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ อื หุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้ ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยกาหนดวันจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ไว้เป็ นช่วงวันที่ 1 มิถุนายน
2565 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.
บริษทั จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที ่ 2 และบริษทั ได้กาหนดรายละเอียดการออกและเสนอขาย
พร้อมทัง้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 1 และหากมีขอ้ สงสัยกรุณาติดต่อ นางสาว
มัลลิกา ตระกูลไทย เลขานุ การบริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-29538800 ต่อ 400 - 401
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายนพชัยวีระมาน(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering: RO)
ของ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
1.

วันเดือนปี และครัง้ ที่ของการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ มีมติ ให้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
- การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2565 เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2565 มีมติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ จานวน 1,800,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1.5 หุน้
สามัญเพิม่ ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.50 บาท
- การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุ้นในครัง้ นี้ เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2565

2.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ด้วยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
จานวน 450,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 750,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 1,800,000,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญ ต่อ 1.5 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน

3.

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นเพื่อสิ ทธิ ในการจองหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษทั ได้กาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

4.

กาหนดการจองซื้อและรับชาระเงิ นค่าหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
4.1 กาหนดวันจองซื้อและการรับชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.
4.2

สถานที่รบั จองซื้อและรับชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้ ณ ทีท่ าการตัวแทนรับจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุน (“ตัวแทนการรับจองซื้อฯ”) คือ
ฝ่ ายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
เลขที่ 343-343/1, 343/4-5 ถนนคลองลาเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 0-2508-1567 ต่อ 3502
E-mail: operation@aslsecurities.com
เจ้าหน้าทีท่ ต่ี ดิ ต่อ คุณศรินทร อุนจะนา
นอกจาก การจองซื้อหุ้นที่ สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นของบริ ษทั ฯ ดังที่ กล่าวแล้ว ผูถ้ ือหุ้นเดิ มที่
มีสิทธิ แต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.aslsecurities.com ตามที่
ระบุในหัวข้อ 4.5 วิ ธีการจองซื้อ และชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน

4.3

เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
4.3.1 ในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ผูถ้ อื หุน้ สามารถจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรได้อีกไม่เกิน 1
เท่าของสิทธิทผ่ี ถู้ อื หุน้ ได้รบั ในราคาเดียวกัน
4.3.2 ในกรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจานวนน้อยกว่าหุน้ ทีเ่ หลือจากการจัดสรร
ตามสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ส่วนทีเ่ หลือนัน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระเงินครบถ้วนตามทีร่ ะบุใน ใบ
จองซื้อสาหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าวทุกราย
4.3.3 ในกรณีท่มี ผี ู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เกินสิทธิมากกว่าหุ้นที่เหลือ จากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรร
หุน้ ส่วนทีเ่ หลือนัน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูท้ จ่ี องซื้อ
4.3.4 กรณีจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร ผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ จ้งความประสงค์จองซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร จะได้รบั จัดสรรทัง้ จานวนทีจ่ องซื้อ
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4.3.5 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เกินสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ในการจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ เกินสิทธิในใบจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ในคราวเดียวกัน กับการ
จองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ตามสิทธิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในส่วนเกินกว่าสิทธิขา้ งต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ ของบริษทั ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าว ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษทั ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ บริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั
1) ในกรณีท่มี หี ุ้น เหลือ จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้น เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจานวน
มากกว่าหรือเท่ากับจานวนหุน้ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือ ดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื
หุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ ครบถ้วนตามจานวนที่แ สดง
ความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทงั ้ หมดทุกราย
2) ในกรณีทม่ี หี ุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกในจานวนน้อย
กว่าจานวนหุน้ ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวตาม ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
2.1) บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวโดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมา
คูณด้วยจานวนหุน้ ทีเ่ หลือ ผลลัพธ์จากการคานวณจะเท่ากับจานวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย
มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปั ดเศษของหุน้ นัน้ ทิ้ง อย่างไรก็ตาม จานวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั
การจัดสรรจะต้องไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายได้จองซื้อและชาระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
2.2) ในกรณีทย่ี งั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษทั จะจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าว ให้แก่ผทู้ จ่ี อง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของ ผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่า
สิทธิ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ มา คูณด้วยจานวนหุน้ ทีค่ งเหลือ
นัน้ ผลลัพธ์จากการคานวณจะเท่ากับจานวนหุน้ ทีผ่ ทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร
ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ อย่างไรก็ตาม จานวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรจะต้องไม่เกิน
จานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายได้จอง ซื้อและชาระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดสรรหุน้
ให้แก่ผทู้ จ่ี องซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธกี ารในข้อนี้จนกว่าไม่มหี ุน้ เหลือจากการจัดสรร กรณีการจองซื้อหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของบริษทั ผูจ้ องซื้อมีหน้าทีต่ ้องดาเนินการ ตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
4.3.6 เงือ่ นไขการจองซื้ออื่น ๆ
1) ในกรณีชาระค่าจองซื้อหุน้ ด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั ๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) การ
ช าระเงิน ค่ าจองซื้อ จะสมบูร ณ์ ก็ต่ อ เมื่อ ธนาคารผู้จ่ายทาการขึ้น เงิน ตามเช็ค เรีย บร้อ ยแล้ว และบริษัท
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านัน้
2) ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแล้ว จะไม่มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซื้อ
3) หากผูถ้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซื้อไม่สามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน หรือมิได้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารชาระ
เงินค่าจองซื้อและดาเนินการให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ าหนดเพือ่ ให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง
ซื้อได้ตามเงือ่ นไข หรือบริษทั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามด้วยเหตุทม่ี ใิ ช่
ความผิดของบริษทั ) ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลาการจองซื้อตามทีก่ าหนด หรือจองซื้อด้วย
วิธกี ารอื่นทีม่ ไิ ด้กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฉบับนี้ หรือนาส่งเอกสาร
ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ เดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่ าว
และบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมรายดังกล่าว
4) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจน หรือไม่สมั พันธ์กนั
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการใช้ขอ้ มูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามทีเ่ ห็นสมควรในการจั ดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะถือว่าผูถ้ อื หุน้ เดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน และบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมรายดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ ที่
มิได้ใช้สทิ ธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ นี้
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5) ในกรณีหากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ สามัญของผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าวเกินกว่าจานวน
ร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั บริษัท ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านัน้ บริษทั จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าวรายดังกล่าว และผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าวรายดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทั
ทัง้ สิ้น ทัง้ นี้บริษทั จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การ
จัดสรรไม่ครบแก่ผจู้ องซื้อ (ตามทีร่ ะบุในข้อ 4.6)
6) ผูถ้ อื หุน้ เดิมจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ เอง (ถ้ามี)
7) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื
หุ้น เดิมจะต้อ งเตรีย มเอกสารประกอบการจองซื้อตามจานวนเลขทะเบีย นผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือ หุ้น เดิมได้รบั
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ หากผูถ้ อื หุน้ เดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิทจ่ี ะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ของทุกหมายเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เข้าด้วยกันเป็ นรายการเดียวกัน หรือระบุขอ้ มูล
ดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผูจ้ องซื้อ อาจได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ครบตาม
สิทธิทงั ้ หมดทีม่ ตี ามเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทุกหมายเลขรวมกัน และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผจู้ องซื้อ ตามทีเ่ ห็นสมควร หรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผจู้ องซื้อรายดังกล่าว
8) บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซื้อ การชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปั ญหาอุปสรรค หรือข้อจากัด ในการ
ดาเนินงาน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
4.4

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน กรณี ไม่ได้จองหุ้นผ่านระบบออนไลน์
ผูจ้ องซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จะต้องยืน่ เอกสารประกอบการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
1) ใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 3 ทีก่ รอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน โดยจะต้องระบุจานวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซื้อแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ ตามทีแ่ สดงไว้ในใบรับรองสิทธิการ
จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้อ และในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถยืน่ ใบจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 1 ฉบับ เท่านัน้
2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนซึง่ ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด สิง่ ทีส่ ่ง
มาด้วย 2 ซึ่งเป็ นนายทะเบียนของบริษัทและได้จดั ส่ งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมพร้อ มกับ
หนังสือฉบับนี้ ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ จะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุน 1 ฉบับเท่านัน้
3) หลักฐานการชาระเงิน ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการโอนเงิน หรือหลักฐานการชาระเงินผ่านช่องทาง Electronic
(Internet Banking/ Mobile Application) พร้อ มทัง้ ระบุ เ ลขทะเบีย นผู้ถือ หุ้น ชื่อ -นามสกุ ล (ตามที่ป รากฎใน
ใบรับรอง สิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของหลักฐาน
การชาระเงิน)
4) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันของ ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็ นชี่อ
เดียวกับผูจ้ องซื้อหุน้ เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สาหรับกรณีผจู้ องซื้อทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร หรือ
ได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซื้อเกินสิทธิ
โดยบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการงดรับเงิ นสดเพือ่ ชาระค่าจองซื้อหุ้น
กรุณาฝาก/โอนเงินเพียงครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทัง้ กรณีจองซื้อ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ หรือจอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร
กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถ้ อื หุ้น (ตามทีป่ รากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน สิง่ ทีส่ ่งมา
ด้วยลาดับที ่ 2 ชือ่ -นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของหลักฐานการชาระเงิน
4

5) เอกสารประกอบการแสดงตน
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีท่มี กี าร
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ช่อื /ชื่อสกุล ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนด
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record date) ที่ 10 พฤษภาคม 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ให้แนบ
สาเนาเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่ อสกุล เป็ นต้น พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
จองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือ สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มสี ญ
ั ชาติไทย) (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือ
รับรองของบริษทั ทีม่ อี ายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนา
เอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา
และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ
6) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีทม่ี อบหมายให้ผรู้ บั มอบอานาจมา
กระทาการแทน) พร้อ มแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ ตามข้อ 5)
(แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 6
7) สาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์จะฝากหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผูจ้ อง
ซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 4
8) สาหรับผู้ถือหุน้ ทีม่ กี ารจองเกินสิทธิ ต้องแนบสาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารทีแ่ สดงเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากออม
ทรัพย์ / กระแสรายวัน (กรณีมกี ารคืนเงินจองเกินสิทธิ)
4.5

วิ ธีการจองซื้อ และชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีป่ ระสงค์จะจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมทัง้
ลงลายมือชือ่ ผูจ้ องซื้อในใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดยผูจ้ องซื้อหรือผูร้ บั มอบอานาจต้องยืน่ เอกสารประกอบการจอง
ซื้อ ชาระเงินค่าหุ้นเต็มตามจานวนทีจ่ องซื้อ ณ ที่ทาการของตัวแทนการรับจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน และชาระเงินค่าหุน้
สามัญเพิม่ ทุน ด้วยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิ ธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
1) การจองซื้อโดยวิ ธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)
ผูจ้ องซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อม
ลงลายมือชือ่ ผูจ้ องซื้อ หากผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้
พร้อ มประทับตราส าคัญของนิติบุค คล (ถ้ามี) โดยข้อ มูล ในใบจองซื้อ หุ้น ใช้ในการดาเนิน การรู้จกั ลูกค้า และ
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
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2) การจองซื้อผ่าน ระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต์ www.aslsecurities.com
การชาระเงิ นค่าหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผูจ้ องซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 15.30 น. (รวม 5 วันทาการ) โดยมีวธิ กี ารดังนี้

• กรณี ชาระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ผูถ้ อื หุน้ แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยสังจ่
่ าย “บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด เพื่อการจองซื้อ
หลักทรัพย์” ลงวันที่ 1 หรือวันที่ 2 หรือวันที่ 6 หรือวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เท่านัน้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน
เวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เท่านัน้ โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ อง
พร้อมนาฝาก เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บญ
ั ชี 049-3-14596-4 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเอ
สแอล จากัด เพือ่ การจองซื้อหลักทรัพย์” ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.
ระบุ Ref.1 เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนฯ)
ระบุ Ref.2 เป็ นเลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขหนังสือเดินทาง


กรณี ชาระด้วยการโอนเงิ นเข้าบัญชี (งดชาระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงิ นสด)
ผูถ้ อื หุน้ ต้องนาฝากเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 049-3-14596-4 ชื่อบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เอ
เอสแอล จากัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” หรือสามารถโอนเงินชาระผ่านช่องทาง Mobile Banking / Internet
Banking ของธนาคาร
เริม่ โอนได้ตงั ้ แต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. และนาส่ง
เอกสารการจองพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (ใบนาฝาก Pay-in) ฉบับจริง ไปทีท่ าการของตัวแทนการรับจองซื้อ
หุน้ เพิม่ ทุน ไม่เกินวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.
กรุณาฝาก/โอนเงิ นเพียงครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจองซื้ อ ทัง้ กรณี จองซื้ อตามสิ ทธิ หรือน้ อยกว่าสิ ทธิ หรือ
จองซื้อเกิ นกว่าสิ ทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
ลาดับที ่ 2) ชือ่ -นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของหลักฐานการชาระเงิน



4.6

การโอนเงิ นผ่านระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS
ส าหรับผู้จองซื้อ ที่มบี ญ
ั ชีซ้ือ ขายหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพ ย์ เอเอสแอล จากัด เท่านัน้ โดยผู้จองซื้อ
สามารถแจ้งความประสงค์ผ่ านเจ้าหน้ าที่ผู้ดูแลบัญชี หรือ เจ้าหน้ าที่ฝ่ ายปฎิบตั ิการหลักทรัพ ย์ และบัญชี
ธนาคารดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ

การคืนเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ ม
ในกรณีผถู้ อื หุน้ ชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี แต่ผถู้ อื หุน้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน เนื่องจากปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขการจองซื้อ หรือ ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนน้อยกว่าจานวนหุน้ สามัญเพิม่
ทุนทีป่ ระสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษทั จะคืนเงินดังกล่าวโดยไม่มดี อกเบีย้ และไม่มคี ่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทา
การนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อหุน้ ตามวิธกี ารใด วิธกี ารหนึ่งดังต่อไปนี้
1) โอนเงินเข้าบัญชีของ ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต และ ธนาคารออมสิน เท่านัน้ โดยต้องแนบ สาเนาหน้าแรกของ
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารดังกล่าวข้างต้นทีแ่ สดงเลขทีบ่ ญ
ั ชี และชือ่ บัญชีของผู้
ถือหุน้ พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
2) จ่ายเช็คขีดคร่อมสังจ่
่ ายเฉพาะในนามของผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้แนบสาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี
เงินฝาก หรือผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่มบี ญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อ 1) โดยบริษทั ฯ จะจัดส่งเช็คคืนเงิน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
(Record Date)
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หมายเหตุ: ผูจ้ องซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีอ่ าจเกิ ดขึน้ จากเช็คคืนเงินทีไ่ ม่ได้รบั
การจัดสรร
อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อผ่านระบบการโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System”หรือ “ATS” ) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อห้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้
จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป ทัง้ นี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อ หรือเกิดการสู ญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของตัวแทนการรับจองซื้อหุน้ ของ
บริษทั ฯ เช่น ข้อมูล ชือ่ ทีอ่ ยู่ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ตัวแทนการรับจองซื้อ
หุน้ ของบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
4.7

การสละสิ ทธิ การจองซื้อ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ไิ ด้ใช้สทิ ธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือมิได้ชาระเงิน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว้ หรือ บริษทั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้
สละสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้

4.8

วิ ธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
1) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่งึ ผู้จองซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่
บริษทั จะดาเนินการนาหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้
ฝาก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซื้อฝากไว้และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซื้อภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ปิ ดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีน้ีผจู้ องซื้อจะสามารถ
ขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุญาตให้หุน้ ของบริษทั ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) ในกรณี ท่ี ผู้ จ องซื้ อ ประสงค์ จ ะฝากหุ้ น ไว้ ใ นบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600
บริษัทจะดาเนินการนาหุน้ ที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” โดย
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ เข้าบัญชีดงั กล่าวในนามของผูจ้ องซื้อ และออกหลักฐานการ
ฝากให้แก่ผจู้ องซื้อภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีน้ีผจู้ องซื้อจะสามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุน้ ของบริษทั ทาการซื้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมือ่ ผูจ้ องซื้อโอนหุน้ ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มา
เข้าสู่บญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผูจ้ องซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด (ทัง้ นี้
ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ปี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 4 ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน)
3) ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อประสงค์จะขอรับใบหุน้ ในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของ
บริษทั จะส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามชือ่ และ
ที่อยู่ท่ปี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ตามสมุดทะเบียนผู้ถอื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้น (Record
date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ปิ ดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีน้ีผจู้ องซื้อจะไม่สามารถ
ขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซื้ออาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจาก
ทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อหุ้น สามัญเพิม่ ทุน รายใดมิได้ระบุวธิ กี ารที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อ หุ้น
สามัญเพิม่ ทุน บริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซื้อตามข้อ 3) แทน

4.9

ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
1) ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซื้อจะได้รบั หลักฐานการรับฝากการจองซื้อทีล่ งชือ่ รับจากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั จองซื้อหุน้ เพือ่ เป็ น
หลักฐานในการรับจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
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2) ผู้ถือหุ้นเดิมทีม่ ไิ ด้ใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน หรือมิได้ชาระเงินตามวันและเวลาที่กาหนด หรือเช็คบุคคล
หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตั ๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) ทีส่ งจ่
ั ่ ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันทีท่ ส่ี งจ่
ั ่ าย
บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
3) ชื่อผูจ้ องซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื่อเดียวกันหากเป็ นเลขบัญชีทซ่ี ้อื ขายหลักทรัพย์
ของบุคคลอื่น จะทาให้ไม่สามารถฝากหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดงั กล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการส่ง
มอบหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว โดยการออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซื้อ และจัดส่งให้กบั ผูจ้ องซื้อตามที่อยู่ท่สี ามารถ
ติดต่ อ ได้ท่รี ะบุไ ว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วัน ทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีน้ีผู้จองซื้อจะไม่
สามารถขายหุ้นที่ไ ด้ร บั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุ้นซึ่ งผู้จองซื้ออาจได้รบั ใบหุ้น
ภายหลัง จากที่หุ้น ของบริษัท ได้ร ับ อนุ ม ตั ิใ ห้เ ข้า ท าการซื้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ แล้ว ทัง้ นี้ บ ริษัท จะไม่
รับผิดชอบต่อความล่าช้าดังกล่าวในทุกกรณี
4) หากจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุในใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน มากกว่าจานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั ชาระ บริษทั ขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะถือตามจานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั จากการจองซื้อเป็ นหลัก
5) หากจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุในใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนน้อยกว่าจานวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั ชาระ บริษทั ขอสงวน
สิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
6) ผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ช้สทิ ธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษทั หลักทรัพย์(ตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นหลังใบจอง) ทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีบญ
ั ชีซอ้ื
ขายหลักทรัพย์อยู่และเลขทีบ่ ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ทป่ี ระสงค์จะให้โอนหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเข้า
บัญชีดงั กล่าวให้ถูกต้องโดยชื่อบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อจะต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับผูจ้ องซื้อ
หากระบุรหัสบริษทั หลักทรัพย์หรือเลขทีบ่ ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องหรือระบุเลขทีบ่ ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์
ของบุคคลอื่นจะทาให้ไม่สามารถโอนหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดงั กล่าว บริษทั
จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น สามัญเพิม่ ทุน หรือ ความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิม่ ทุน คืนและ
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังกล่าวโดยออกใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในนาม
ของผูจ้ องซื้อ และจัดส่งใบหุน้ ให้ตามชือ่ ทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้น (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการ
จองซื้อ ซึ่งบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการ
ซื้อขาย
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วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่ เพิ่ ม
การเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้ นี้บริษทั จะได้รบั เงินจานวน 900 ล้าน
บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกหุน้ และแผนการใช้เงิน ดังนี้
(1) ใช้ชาระหนี้ของบริษทั และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษทั บริษทั ย่อย และกิจการร่วมค้า 300 ล้านบาท
(2) ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้สนิ เชื่อ และลงทุนในธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษทั
600 ล้านบาท

6

ประโยชน์ ที่บริ ษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
(1) มีเงินทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจ
(2) ดอกเบีย้ จ่ายลดลง
(3) เพิม่ รายได้ และกาไรแก่บริษทั
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นโยบายเงิ นปันผล และสิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผลของหุ้นส่วนที่ เพิ่ มทุน
(1) นโยบายเงินปั นผล
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจ และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่น้อยกว่า
อัตราที่กาหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปั นผล โดยขึ้นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพ
คล่องของบริษทั และบริษทั ย่อย และความจาเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ ่า บริษทั จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุ้นของบริษทั เห็นสมควร
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(2) สิทธิของผูถ้ อื หุน้
ผูจ้ องซื้อหุน้ เพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่เมือ่ ผูจ้ องซื้อหุน้ เพิม่ ทุนได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผู้
ถือหุน้ ของบริษทั แล้ว
(3) อื่น ๆ
- ไม่ม ี –
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รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
8.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ผลกระทบต่อราคาหุน้
=
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย)
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
=

(0.83-0.632)
(0.83)

=

ร้อยละ 23.86

โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

=

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

=

โดยใช้ร าคาซื้อ ขายล่ าสุ ดของวันที่ 10 มีน าคม 2565 ซึ่งเท่ากับ หุ้น ละ 0.83
บาท
(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแก่ผถู้ อื หุน้
เดิม x จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม)
(จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว + หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม)
(0.83x1,200,000,000)+(0.50x1,800,000,000)
(3,000,000,000)
0.632 ต่อหุน้

=
=

8.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกเสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้ สัดส่วนถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิม
จะเปลีย่ นแปลงไปดังนี้
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo = จานวนหุน้ สามัญทีม่ อี ยู่เดิม 1,200 ล้านหุน้
Qr = จานวนหุน้ ใหม่ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 1,800 ล้านหุน้
ดังนัน้ Control Dilution =
Qr / (Qo+Qr)
=
0.6
=
60%
่
8.3 ผลกระทบต่อกาไรสุทธิ ตอหุ้น (EPS Dilution)
เท่ากับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ (Control Dilution) อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ เพิม่
ทุนจะถูกนาไปใช้ลงทุนเพือ่ ก่อให้เกิดผลกาไรกลับมาแก่ผถู้ อื หุน้ และจะทาให้กาไรสุทธิต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ในทีส่ ุด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั
1.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
ชือ่ บริษทั
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษทั
0107557000365
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
22 ซอย 2 เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2953-8800
โทรสาร
0-2589-8586
ทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 0.25 บาท รวม 300,000,000 บาท
ทุนชาระแล้ว
1,200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 0.25 บาท รวม 300,000,000 บาท
9

2.

ประเภทกิ จการและลักษณะการประกอบธุรกิ จหลักในปัจจุบนั
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั หรือ KOOL”) ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 3 มิถุนายน 2545
และเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ เมื่อ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2558 ประกอบธุร กิจหลัก คือ การจัดหาและจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ทาความเย็น ได้แก่ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ า และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “MASTERKOOL” และ
“CoolTop” รวมถึงให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ าวสาหรับ การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง และให้บริการออกแบบติดตัง้ ระบบ
ระบายความร้อนภายในอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า รวมทัง้ ให้บริการรับประกัน บารุงรักษาภายหลังการขายหรือติดตัง้
นอกจากนี้ เมื่อ เดือ นมกราคม 2565 บริษัทได้เข้าซื้อ กิจการในกลุ่มบริษัท แคปปิ ต อล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จากัด (CLH) สัดส่วน
99.99% ในมูลค่าทัง้ สิ้น 61.28 ล้านบาท ชาระด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ของบริษทั จานวน 68.62 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ
0.893 บาทแทนการจ่ายชาระด้วยเงินสด และเข้าซื้อหุน้ บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ อุดรธานี จากัด (CLU) จานวน 39,998 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1,000 บาทในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2,555.58 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 102.21 ล้านบาท คิดเป็ น 99.99%
ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายแล้วทัง้ หมด โดยจ่ายชาระค่าตอบแทนด้วยหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ของบริษัทจานวน 114.46 ล้านหุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.893 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 102.21 ล้านบาท ทาให้บริษทั มีบริษทั ย่อยรวม 5 แห่ง และกิจการร่วมค้า 2 แห่ง
ได้แก่
บริษทั ย่อย
1) บริษัท อิน โนว์ กรีน โซลูช นั ่ จากัด บริษัท ถือ หุ้น ในสัดส่ ว นร้อ ยละ 99.99 มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ ดาเนิน ธุร กิจ บริก ารให้
คาปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ จาหน่าย และให้บริการเกีย่ วกับระบบประหยัดพลังงาน และอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
2) บริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดาเนินธุรกิจการลงทุน
3) บริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ แอ๊ ด ไวเซอรี่ จ ากัด บริษัท ถือ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 99.99 โดยถือ ทางอ้ อ มผ่ า นบริษั ท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดาเนินธุรกิจให้คาปรึกษาด้านการเงิน
4) บริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ ลีส ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท ถือ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 99.99 โดยถือ ทางอ้อ มผ่ า นบริษัท
แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดาเนินธุรกิจด้านการเงิน
5) บริษัท แคปปิ ต อล ลิ้ง ค์ อุ ด รธานี จ ากัด บริษัท ถือ หุ้น ในสัด ส่ ว นร้อ ยละ 99.99 มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ด าเนิ น ธุ ร กิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กิจการร่วมค้า
1) บริษทั เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดาเนินธุรกิจซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ และเป็ นนายหน้าซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
2) บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จากัด บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือทางอ้อมผ่านบริษทั เอช-ดู (ประเทศ
ไทย) จากัด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดาเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์
โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั
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2.1 โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั อิ นโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด)
โครงสร้างรายได้ของปี 2562 - 2564 มีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
2562
ประเภทรายได้ของกลุ่มบริ ษทั

ล้าน
บาท

รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมไอเย็น ( Evaporative Air
Cooling )
รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมไอน้า ( Misting Fan )
รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมระบาย
อากาศ ( Industrial and Ventilation Fan )
งานโครงการ ( Project Income )
รายได้จากการขายอะไหล่และผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับโอโซน
( Spare Parts and Ozone Products)
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ* (Services)
รวมรายได้ขายและบริ การ
รายได้อ่นื ** (Others)
รวมรายได้

547.73

ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท
2563
2564
ล้าน
ล้าน
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

76.65 607.92

82.84 405.31

21.86

3.06

15.96

2.17

7.28

1.33

15.08

2.11

22.72

3.10

20.50

3.76

11.17

1.56

19.65

2.68

47.12

8.64

14.6

2.04

19.22

2.62

11.48

2.10

610.44 85.42 685.47 93.41 491.69 90.11
91.09 12.75 46.76
6.37 27.85
5.11
701.53 98.17 732.23 99.78 519.54 95.22
13.09
1.83
1.61
0.22 26.09
4.78
714.62 100.00 733.84 100.00 545.63 100.00

* รายได้จากการบริการ เช่น บริการให้เช่าพัดลม บริการบารุงรักษาและรับประกันสินค้า เป็ นต้น
** รายได้อ่นื เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดอกเบีย้ รับ กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น และกาไร(ขาดทุน)จากการ
จาหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั มี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความร้อนและระบายอากาศ ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับ
โอโซนซึ่งอยู่ในรูปแบบโซลูชนเพื
ั ่ ่อการประหยัดพลังงาน/อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และผลิตภัณฑ์อ่นื นอกจากนัน้ บริษทั ฯยังมี
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือ่ งฟอกอากาศ/เครือ่ งฆ่าเชือ้ โรค มีบริการให้เช่าใช้พดั ลม และบริการหลังการขายอีกด้วย
1) ผลิ ตภัณฑ์เพื่อลดความร้อนและระบายอากาศ
• กลุ่มพัดลมไอน้า (Misting Fan)
พัดลมไอน้ าเป็ นระบบทาความเย็นประกอบด้วยพัดลมและเครื่องสร้างละอองน้ า โดยใช้เทคโนโลยีหลักการ
ระเหยแบบฉับพลันของละอองน้ าทีจ่ บั ตัวกับความร้อนภายในอากาศ ซึง่ จะช่วยลดอุณหภูมใิ นพืน้ ทีไ่ ด้ประมาณ
5-15 องศาเซลเซีย ส และยังช่ว ยลดความร้อ นในสายการผลิต ชิ้น งาน เครื่อ งจักร ลดไฟฟ้ าสถิต ให้ไ ด้ตาม
มาตรฐานกระบวนการผลิต ลดฝุ่น กลิน่ ควัน ให้ความสดชืน่ แบบธรรมชาติ เหมาะสาหรับพืน้ ทีบ่ ริเวณกลางแจ้ง
พื้น ที่เ ปิ ด โล่ ง หรือ อาคารที่ม ีอ ากาศหมุน เวีย นตลอดเวลา ซึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์พ ัดลมไอน้ า จัด จ าหน่ า ยภายใต้
เครือ่ งหมายการค้า “MASTERKOOL” แบ่งออกเป็ น 2 ระบบคือ
(1) พัดลมไอน้ าระบบแรงดันสูง (High Pressure) ประกอบด้วยปั ม๊ น้ าแรงดันสูง พัดลมและหัวพ่นละอองน้ า
ขนาดเล็ก ซึ่งหัวพ่นละอองน้ าขนาดเล็กทาการสร้างละอองหมอกทีม่ คี วามละเอียดถึง 5 ไมครอนซึ่งช่วย
ดูดซับความร้อนจากอากาศได้ดี โดยผลิตภัณฑ์พดั ลมไอน้ าระบบแรงดันสูงมีจาหน่ ายทัง้ แบบตัง้ แบบ
แขวน แบบเคลื่อ นที่ และแบบติดตัง้ งานระบบเหมาะสาหรับพื้นที่บริเวณกลางแจ้ง พื้น ที่เปิ ดโล่งหรือ
อาคารทีม่ อี ากาศหมุนเวียนตลอดเวลา โดยบริษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิตพัดลมไอน้าระบบแรงดันสูงเอง
(2) พัดลมไอน้าระบบจานหมุนความเร็วสูง (Centrifugal Force) ใช้แรงเหวีย่ งหนีจุดศูนย์กลางสร้างละอองน้า
ขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถปรับขนาดละอองน้ า และตัง้ เวลาพ่นละอองน้ าได้ โดยผลิตภัณฑ์พดั
ลม ไอน้ าระบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลางมีจาหน่ ายทัง้ แบบตัง้ แบบแขวน และแบบเคลื่อนที่ โดยพัดลมมี
ขนาดหน้ากว้าง 24 และ 26 นิ้ว
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74.28

• กลุ่มพัดลมไอเย็น (Evaporative Air Cooling)
บริษทั เป็ นรายแรกทีน่ าพัดลมไอเย็นออกสู่ตลาด (ตัง้ แต่ปี 2552) โดยบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพของการ
ทาความเย็นโดยไม่ทาให้เกิดละอองน้า ไม่เปี ยก และยังประหยัดพลังงานกว่าการใช้เครือ่ งปรับอากาศสูงสุดถึง
ร้อยละ 40-60
ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นเป็ นเทคโนโลยีทใ่ี ช้หลักการระเหยของน้ าที่ผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (Cooling
Pad) เพือ่ ลดความร้อน โดยใช้น้าหมุนเวียนแลกเปลีย่ นความร้อนกับอากาศแล้วถ่ายเทเป็ นความเย็น ทัง้ นี้ พัด
ลมไอเย็นสามารถลดอุณหภูมขิ องอากาศภายนอกได้ประมาณ 4-15 องศาเซลเซียส เพิม่ การระบายหมุนเวียน
อากาศภายในอาคารท าให้อ ากาศบริสุ ท ธิ ์ ออกแบบโดยผสมผสานกับ ระบบปรับ อากาศทั ่วไป นอกจาก
ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นมีประสิทธิภาพในการทาความเย็นสูง และประหยัดพลังงานไฟฟ้ าแล้ว ผลิตภัณฑ์พดั ลม
ไอเย็นของบริษทั ฯ ยังมีระบบฆ่าเชือ้ โรคในน้าด้วยระบบโอโซนซึง่ จะให้อากาศทีส่ ดชืน่ ปราศจากเชือ้ โรค
พัดลมไอเย็นของบริษัทฯ มีจาหน่ ายทัง้ แบบเคลื่อนที่ แบบแขวน และแบบ Wall Type ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “MASTERKOOL” ซึ่งบริษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์เองในบางรุ่น และจ้างผูร้ บั จ้างผลิตในประเทศ
จีนผลิตเป็ นสินค้าสาเร็จรูปและนาเข้ามาจาหน่ ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยที่รุ่นทีบ่ ริษัทฯ เป็ น
ผูอ้ อกแบบเอง บริษทั ฯ ได้ย่นื ขอรับสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับพัดลมไอเย็นแล้วกับกรมทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นมีดว้ ยกันทัง้ หมด 2 ชนิด ได้แก่
(1) พัดลมไอเย็นชนิดเคลือ่ นที่ MASTERKOOL I-Kool(“MIK”) พัดลมไอเย็นชนิดเคลือ่ นทีเ่ หมาะสาหรับลูกค้า
รายย่อยใช้อุปโภคในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ
(2) เครื่องสร้างลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ ในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) เครื่องสร้างลมเย็น
ขนาดใหญ่เป็ นระบบติดตัง้ แบบเดินท่อลม เหมาะสาหรับการติดตัง้ ในอาคารขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถ
ติดตัง้ เครื่องปรับอากาศได้ หรือไม่คุม้ ค่ากับการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง
เก็บสินค้า เป็ นต้น
• กลุ่มพัดลมอุตสาหกรรม และพัดลมระบายอากาศ (Industrial Fan and Ventilation Fan)
พัด ลมอุ ต สาหกรรม: บริ ษั ท จัด หาและจัด จ าหน่ า ยพัด ลมอุ ต สาหกรรมภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า
“MASTERKOOL” มี 3 ขนาด ได้แก่ พัดลมหน้ากว้างขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ซึง่ ใช้วสั ดุทม่ี คี วามคงทน
สูง ทัง้ นี้ พัดลมอุตสาหกรรมมีทงั ้ แบบตัง้ พืน้ และแขวน สามารถปรับส่ายได้ 90 องศา และปรับลมได้ 3ระดับ ให้
ลมแรงครอบคลุมพื้นที่ 30-50 ตารางเมตร สามารถใช้ระบายความร้อน ทาให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และลด
อุณหภูมไิ ด้เป็ นอย่างดี
พัดลมระบายอากาศ: บริษัทจัดหาและจัดจาหน่ ายพัดลมระบายอากาศ ซึ่งใช้เพื่อควบคุมทิศทางการระบาย
อากาศในพื้นที่ท่ตี ้องการ เช่น ต้องการนาเอาอากาศภายนอกอาคารเข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ
ภายในอาคาร หรือ การนาเอาอากาศภายในอาคารออกไปสู่ภายนอกอาคาร หรือการควบคุมให้อากาศภายใน
อาคารได้มกี ารหมุนเวียนหรือเคลื่อนที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร เป็ นต้น ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลม
ระบายอากาศเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการติดตัง้ ระบบระบายความร้อนให้กบั ลูกค้าของบริษทั
พัดลมสาหรับทีอ่ ยู่อาศัย : บริษทั ได้นาพัดลมสาหรับทีอ่ ยู่อาศัย ออกจาหน่ ายสู่ตลาด ซึ่งยังคงเน้นประสิทธิภาพ
และคุณภาพ พร้อมความแตกต่าง ด้วยฟั งก์ชนการปรั
ั่
บความเร็วได้ถงึ 15 ระดับ และประหยัดไฟฟ้ า โดยขณะนี้
ได้รบั ตราสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สามดาวเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
2) ผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวกับโอโซน
• ระบบโอโซนสาหรับ Cooling Tower
การคานวณออกแบบระบบ Ozone สาหรับหอผึ่งเย็น หรือ Cooling Tower นัน้ ต้องออกแบบให้มคี ่าปริมาณ
โอโซนทีเ่ หลืออยู่ในน้ า (Residual Ozone) ทีย่ อ้ นกลับจากชุดคอนเด็นเซอร์ (Condenser) ให้มคี ่าไม่น้อยกว่า
0.02 ppm โดยการวัดปริมาณของโอโซนในน้ าทีไ่ หลผ่านแผ่นฟิ ลเลอร์ (Filler) ของ Cooling Tower เพื่อให้ม ี
ปริมาณโอโซนเพียงพอและคงอยู่ในน้าตลอดทัง้ ระบบของ Cooling Tower
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• ระบบโอโซนสาหรับปรับปรุงคุณภาพน้า
การออกแบบระบบโอโซนสาหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ านัน้ ใช้หลักการ โคโรนาดิสชาร์จ (Corona Discharge)
ในการทาให้เกิดโอโซนในน้ าโดยปฏิกิร ิย าออกซิเดชัน(Oxidation)
่
เพื่อ การบาบัดน้ าเสีย หรือ การปรับปรุ ง
คุณภาพน้า ซึง่ ก่อนการออกแบบระบบจาเป็ นต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการคานวณด้วยเช่นกัน

• ระบบ Cold Plasma สาหรับปรับปรุงคุณภาพอากาศ
ระบบ Cold Plasma จะทาการสร้าง Plasma ปริมาณเข้มข้น จนเกิด Active Oxygen ประสิทธิภาพสูง ปล่อย
เข้าสู่มวลอากาศ โดย Active Oxygen ที่เกิดขึ้น จะทาปฏิกริ ยิ า Oxidation อย่างรุนแรงทาให้เชื้อโรค เชื้อรา
กลิน่ ฝุ่น หรือหมอกควันพิษ สลายตัวหรือเปลีย่ นสภาพจนอยู่ในสถานะทีไ่ ม่เป็ นอันตรายหรือไม่เป็ นมลภาวะใน
อากาศอีกต่อไป ซึง่ กระบวนการทัง้ หมดนี้ใช้เพียงพลังงานไฟฟ้ าเพียงเล็กน้อยในการทางานเท่านัน้
นอกจากงานระบบโอโซนขนาดใหญ่แล้ว บริษทั ฯ ยังได้ประยุกต์ใช้งานโอโซนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ใน
ครัวเรือน ได้แก่ 1) เครื่องล้างผักระบบโอโซนซึ่งได้มกี ารนาเทคโนโลยีโอโซนเข้ามาใช้เพื่อให้ผกั และผลไม้ทผ่ี ่านการล้างด้วย
เครื่องนี้มคี วามสด สะอาด ปราศจากเชื่อโรคและสารเคมีตกค้าง โดยทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์เองและจ้างผูผ้ ลิตใน
ต่างประเทศทาการผลิต 2) เครือ่ งกาจัดกลิน่ รองเท้าด้วยโอโซนซึ่งบริษทั ฯ ได้นาสินค้าเข้ามาขาย ซึง่ ประยุกต์ใช้ก๊าซโอโซนมา
ทาลายเชื้อแบคทีเรียอย่ างรวดเร็ว ทาให้สามารถกาจัดแบคทีเรี ยที่สะสมในรองเท้าได้เป็ นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ าว
จาหน่ายภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “Ingreen” ผ่านทางออนไลน์

3) ผลิ ตภัณฑ์อื่น
นอกจากบริษทั มีตู้กดน้ าดื่ม เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องฆ่าเชื้อโรคทีน่ าออกสู่ตลาดแล้วก่อนหน้านี้แล้ว ในปี
2564 บริษัทได้นาเครื่องกรองอากาศคุณภาพสูง มาตรฐานการแพทย์จาหน่ ายผ่านบริษั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่
จากัด ด้วย

4) งานบริ การให้เช่าใช้พดั ลม
บริษัทให้บริการอุปกรณ์ สินค้าหรือระบบทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาอากาศร้อนและทาความเย็นภายนอก
อาคารหรือพื้นที่กลางแจ้งที่ไม่สามารถติดตัง้ ระบบปรับอากาศได้ เหมาะสาหรับการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ
นอกจากนี้ยงั ครอบคลุมถึงอุปกรณ์อ่นื ๆ เพื่อให้งานบริการงานเช่าของบริษทั ฯ เป็ นบริการแบบครบวงจร (OneStop Service) โดยบริษทั ฯ ให้คาปรึกษาและนาเสนอทางเลือกทีเ่ หมาะสมสาหรับลูกค้าแต่ละราย
ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ให้บริการเช่าใช้งาน ได้แก่ พัดลมไอน้ า และพัดลมไอเย็น พัดลมอุตสาหกรรม
เครื่องสร้างหมอก รวมถึงอุปกรณ์เกีย่ วเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เต๊นท์ เวที โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับการจัด
กิจกรรมภายนอกอาคาร เช่น งานจัดเลีย้ ง งานแข่งขันกีฬา งานแถลงข่าวเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ งานคอนเสิรต์ เป็ นต้น

5) งานบริ การหลังการขาย
บริษทั มีนโยบายรับประกันสินค้าซึง่ ระยะเวลารับประกันซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่ทุกชิน้ ส่วนฟรีเวลา 1 ปี ภายหลัง
จากการซื้อสินค้า และมีทมี ช่างเทคนิคคอยบริการหลังการขายทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถาม
ข้อ มูล ผ่ า น Call center ได้ทุ ก วัน ที่โ ทรศัพ ท์ 0 2 953 8800 หรือ Service Hotline 08 1353 1848 นอกจากนี้
บริษทั ฯ ให้บริการต่ออายุการรับประกันสินค้า (Warranty) ภายหลังจากทีห่ มดประกันสินค้าแล้ว รวมไปถึงการ
ขายบริการการบารุงรักษา (Maintenance) เป็ นรายปี สาหรับสินค้าทีห่ มดอายุการรับประกันแล้ว
2.3 การตลาดและการแข่งขัน
1) กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิ จ
ทีผ่ ่านมาบริษทั มีเป้ าหมายในการเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายด้านพัดลมไอน้ าและพัดลมไอเย็นชัน้ นา จึงมุ่งเน้นการ
สื่อสารการตลาดภายใต้สโลแกน “มาสเตอร์คูล ผูน้ าตัวจริง ความเย็นยุคใหม่ ” เพื่อเน้นให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกระหว่างพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ซึ่งได้รวมเอาข้อดีของทัง้ สองอย่างเข้า
ด้วยกันคือ ให้อากาศทีเ่ ย็นมากกว่าพัดลม และประหยัดค่าไฟฟ้ ามากกว่าเครือ่ งปรับอากาศ
นอกจากนัน้ บริษทั จะเน้นการออกแบบและสรรหาผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี มีการรับประกัน
สินค้า และมีศูนย์บริการลูกค้าครอบคลุมทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าเมือ่ ได้รบั
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ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ภายใต้สโลแกน “เย็นได้ใจ ประหยัดได้จริง” โดยบริษทั ได้กาหนดกลยุทธ์
ทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจไว้ ดังต่อไปนี้:• กลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษทั ทาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ทัง้ www.masterkool.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นช่องทาง
ติด ต่ อ ไปยัง ลู ก ค้า ทุ ก ประเภทในการเข้า ถึง ข้อ มูล และท าความรู้จ ัก บริษัท และผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีจ าหน่ า ย
นอกจากนั น้ ยัง มีเ ว็บ ไซต์ ส าหรับ ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ารเฉพาะเจาะจง อาทิเ ช่ น
www.masterkoolevent.com สาหรับการติดต่อเกีย่ วกับบริการงานเช่าใช้พดั ลม https://ingreen.co.th สาหรับ
ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร เ กี่ ย ว กั บ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น แ ล ะ รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
https://shop.masterkool.com สาหรับการติดต่อช่องทางจาหน่ายออนไลน์ของบริษทั อีกทัง้ ยังทาการสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่
- สือ่ Facebook ที่ http://www.facebook.com/MasterkoolFan
- สือ่ YouTube ที่ http://www.youtube.com/user/masterkoolfan
- สือ่ Line ที่ Line ID: MasterkoolFan
- สือ่ Instagram ที่ https://www.instagram.com/masterkoolfan
นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว บริษทั มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูธ ทัง้ งานแสดงสินค้าในประเทศ และงาน
แสดงสินค้าในต่างประเทศตามโอกาส เนื่องจากระยะเวลาทีผ่ ่านมาเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรน่ า 2019 ทีไ่ ม่อาจจัดกิจกรรมใดได้ในบางช่วง แต่ทงั ้ นี้บริษทั ได้จดั ทารายการส่งเสริมการขาย หรือจัด
รายการส่วนลดทางการค้าเป็ นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่งให้กบั ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็ นระยะ
นอกเหนือจากช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ขา้ งต้นแล้ว บริษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเข้าถึง
ลูกค้าโดยตรงเพือ่ สร้างความรับรูถ้ งึ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั โดยได้จดั ให้มเี จ้าหน้าที่ อยู่ประจาจุดขาย ณ สาขา
ของห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คาแนะนาและสร้างความรับรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
ของบริษทั

• กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและคัดเลือกสิ นค้าที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
บริษทั เน้นกระบวนการและขัน้ ตอนการค้นคว้า วิจยั พัฒ นา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลความเห็นของลูกค้าผ่านกิจกรรม Customer Relations
Management หรือผ่านพนักงานขาย/ตัวแทนจาหน่ายทีด่ แู ลโดยตรง ตลอดจนคาติ-ชมทีท่ ุกฝ่ ายได้รบั มาจาก
ลูกค้าและนามาสือ่ สารภายในองค์กรผ่านระบบไลน์แอพพลิเคชัน่ โดยโครงการวิจยั และพัฒนาในบางโครงการ
ได้ร่วมมือกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง และหน่ วยงาน/สถาบันการศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญใดด้านต่างๆ โดยมีความต้องการของ
ลูกค้าเป็ นเป้ าหมายทีส่ าคัญ
นอกจากนี้ บริษทั ฯมีกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีการคัดเลือกผูผ้ ลิตทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ มีมาตรฐานการผลิตตามทีบ่ ริษทั ฯกาหนด โดยมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ ผู้บริโภค ซึ่งบริษัทเชื่อว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีคุณภาพจนสามารถได้รบั
ความไว้วางใจจากลูกค้าแล้ว ย่อมเกิดการบอกต่อและนามาซึ่งชือ่ เสียงของตราสินค้า พร้อมทัง้ ลูกค้ารายใหม่
อย่างต่อเนื่อง

• กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาที่เหมาะสม
บริษทั วางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพดีและคุ้มค่าต่อผู้บริโภค พร้อมทัง้ มีบริการ
หลังการขาย การรับประกันสินค้า และมีศูนย์ซ่อมและบริการ ซึ่งอาจแตกต่างจากคู่แข่งรายย่อยบางรายที่
เน้นเฉพาะการขายสินค้าราคาถูก กลยุทธ์การกาหนดราคาของบริษทั ฯ จึงคานึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย 2
กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยใช้งานตามบ้าน และลูกค้าองค์กรใช้งานในโรงงานหรือในคลังสินค้า และกรณี
ที่ผลิตภัณฑ์มกี ารแข่งขันสูงและมีมูลค่ายอดขายจานวนมาก บริษัทฯ อาจพิจารณาราคาเปรีย บเทีย บกับ
สินค้าของคู่แข่งในรุ่นทีเ่ ทียบเคียงได้
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ทัง้ นี้ บริษทั เชือ่ ว่าจากคุณภาพและการกาหนดราคาสินค้าทีเ่ หมาะสมจะเป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญทีท่ าให้บริษทั
และตราสินค้าของบริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับในตลาดพัดลมไอเย็นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
• กลยุทธ์การบริ หารช่องทางการจาหน่ ายและพนักงานขาย
ภายหลังจากที่ไ ด้ผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุ ณภาพและราคาที่เหมาะสมแล้ว บริษัทจะได้พจิ ารณาถึงวิธกี ารส่ งม อบ
ผลิตภัณฑ์ทด่ี แี ก่ลกู ค้าและการจัดจาหน่ายสินค้า โดยบริษทั ฯ มีการจัดจาหน่าย 4 ลักษณะหลัก ได้แก่:- การจัดจาหน่ายโดยตรงจากบริษทั
- การจัดจาหน่ายโดยผ่านช่องทางห้างค้าปลีก
- การจัดจาหน่ายโดยผ่านร้านตัวแทนจาหน่ายในประเทศ
- การจัดจาหน่ายโดยผ่านตัวแทนจาหน่ายต่างประเทศ
บริษัทมีนโยบายการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้ กบั พนักงานขาย และพนักงานขายประจาห้าง
เพือ่ ให้สามารถสาธิตการใช้งาน และนาเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อความต้องการ
ของลูกค้า ดังนี้
(1) อบรมพนักงานขายก่อ นการปฏิบตั ิห น้ าที่ เพื่อ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจสิน ค้าของบริษัทฯ เพื่อ ให้
สามารถนาเสนอและให้คาแนะนาสินค้าแก่ลกู ค้าได้ถูกต้อง
(2) กาหนดเป้ าหมายและค่าตอบแทนในการขายทีม่ คี วามเหมาะสม เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
(3) ติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงานขายอย่างใกล้ชดิ เพื่อช่วยสนับสนุ นและแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึ้ น
และจัดประชุมพนักงานขายอย่างสม่าเสมอทุกเดือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี และแลกเปลีย่ นข้อมูล
การปฏิบตั งิ านระหว่างกัน
(4) กาหนดให้พนักงานขายรายงานผ่านระบบ Mobile Application สาหรับพนักงานขายประจาห้าง และ
ผ่านโปรแกรม Sales Management สาหรับพนักงานขายโครงการ/ลูกค้ารายองค์กร
• กลยุทธ์ด้านการบริ การหลังการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า
โดยทัวไปบริ
่
ษัท จะรับประกันคุณภาพสินค้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่จาหน่ ายให้ลูกค้า บริษัท ให้
ความสาคัญกับคุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย และความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากเป็ นปั จจัย
สาคัญในการสร้างความเชือ่ ถือในผลิตภัณฑ์ของบริษทั ทาให้เกิดการซื้อซ้าและบอกต่อไปยังผูบ้ ริโภครายอื่น
ซึง่ จะส่งผลต่อยอดจาหน่ ายของบริษทั ในอนาคต โดยเฉพาะความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็ นหนึ่งในเป้ าหมาย
หลักในการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายหรือบริการอย่ าง
ใกล้ชดิ เพือ่ นาผลวิเคราะห์ขอ้ มูลมาทาแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป
3) ลักษณะและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท ทัง้ ลูกค้าอุตสาหกรรม หน่ วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถานทีท่ ่องเทีย่ ว ร้านอาหาร ลูกค้ารายย่อย ครัวเรือน ฯลฯ ซึ่งกลุ่มลู กค้าใน
ประเทศสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าองค์กร และลูกค้ารายย่อย โดยสามารถแยกประเภทของลูกค้าตาม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษทั ดังนี้
กลุ่มสิ นค้า
พัดลมไอน้ า
พัดลมไอเย็น
พัดลมอุตสาหกรรม/ ระบายอากาศ
ระบบโอโซน

ลูกค้าเป้ าหมาย
งานกิจกรรมกลางแจ้ง แหล่งท่องเทีย่ ว โรงแรม ร้านอาหาร วัด โรงงานสนามกีฬา ฯลฯ
ลูกค้ารายย่อย แหล่งท่องเทีย่ ว โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล วัด โรงงาน สนามกีฬา
โรงเรียน คลังสินค้า ฯลฯ
แหล่งท่องเทีย่ ว ร้านอาหาร โรงพยาบาล วัด สนามกีฬา โรงงาน คลังสินค้า ฯลฯ
ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลิตน้ าประปา และลูกค้ารายย่อย สาหรับเครื่อง
ล้างผักโอโซนและเครื่องดับกลิน่ รองเท้าโอโซน ฯลฯ

4) การจัดจาหน่ ายและช่องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะการจัดจาหน่ายของบริษทั ตามทีก่ ล่าวมา บริษทั ได้จดั โครงสร้างงานขายออกเป็ น 3 ช่องทางหลัก
ได้แก่ช่องทางธุรกิจค้าปลีก ช่องทางการขายกลุ่มลูกค้ารายองค์กร และช่องทางการส่งออก โดยคาดหวังสัดส่วน
รายได้รอ้ ยละ 40 ร้อยละ 20 และร้อยละ 40 ตามลาดับ รายละเอียดช่องทางมีดงั นี้
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• ช่องทางธุรกิ จค้าปลีก (Retail Channel)
ช่องทางนี้บริหารจัดการงานขายสาหรับตลาดกลุ่มลูกค้ารายย่อยทีม่ ลี กั ษณะ B2C (Business to Consumer)
ทีจ่ ดั จาหน่ ายจากบริษทั ฯ โดยตรงถึงลูกค้ารายย่อยหรือผ่านช่องทางทีเ่ ป็ นช่องทางจัดจาหน่ ายถึงลูกค้าราย
ย่อย ซึง่ แบ่งออกเป็ นหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ได้ดงั นี้
BU: Moderntrade หน่วยธุรกิจโมเดิรน์ เทรดรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานขายผ่านห้างค้าปลีกโมเดิร์น
เทรด ปั จจุบนั บริษทั ฯ จัดจาหน่ายผ่านห้างโฮมโปร และห้างเมกาโฮมเป็ นหลัก ซึง่ ในปี 2564 ทีผ่ ่านมาบริษทั
ได้ดาเนินการคัดกรองจุดขายของห้างโมเดิร์นเทรดเฉพาะสาขาทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอในการดาเนินงานขาย
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สาหรับแผนการดาเนินงานต่อไป บริษทั ดาเนินธุรกิจของช่องทางการขายห้างค้าปลีกด้วยกลยุทธ์การรักษา
เสถียรภาพของตลาดเดิมทีบ่ ริษทั ฯมีอยู่ เฉพาะจุดขายทีแ่ ข็งแกร่งและมีศกั ยภาพเพียงพอ โดยบริษทั ฯได้นา
สินค้ากลุ่มเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคเข้ามาจาหน่ ายซึ่งเป็ นสินค้าทีส่ ามารถขายได้ตลอดทัง้ ปี (NonSeasonal Product) เพือ่ ช่วยลดความผันผวนของรายได้ช่วงนอกฤดูกาล
BU: Dealer หน่ วยธุรกิจนี้เป็ นการจัดจาหน่ ายผ่ านตัวแทนจาหน่ ายในประเทศซึ่งมีตวั แทนจาหน่ ายตาม
จังหวัดหลักอยู่ทวประเทศ
ั่
ซึ่งตัวแทนจาหน่ายบางรายเป็ นศูนย์ ซ่อมบริการให้กบั ลูกค้า และมีบริการงานเช่า
พัดลมมาสเตอร์คลู ในจังหวัดของตนเองและพืน้ ทีโ่ ดยรอบด้วย สาหรับการจัดจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศในรอบปี ทผ่ี ่านมานับเป็ นช่องทางทีล่ กู ค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายในช่วงทีม่ กี ารประกาศล็อกดาวน์ทล่ี ด
การเดินทางออกนอกทีพ่ านักโดยไม่จาเป็ น บริษทั ฯจึงคงรักษาช่องทางนี้ไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯได้เข้าถึงผูบ้ ริโภคทุกกลุ่ม
BU: Online บริษัท ได้เปิ ดช่อ งทางการจาหน่ ายผ่านออนไลน์ ในรูปแบบการจัดจาหน่ ายผ่านเว็บช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ อย่างเช่น Lazada, Shopee, Top Value, JD Central เป็ นต้น และ บริษทั ขยายศักยภาพการเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป โดย มีเว็บไซต์
ของบริษทั เองเพือ่ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์โดยตรงผ่าน https://shop.masterkool.com
ผลิต ภัณฑ์ท่จี ดั จาหน่ ายผ่านช่องทางธุร กิจค้าปลีก (Retail Channel) นี้เป็ น กลุ่ มพัดลมไอเย็น และพัดลม
อุตสาหกรรมแบบเคลือ่ นทีเ่ ป็ นหลัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของช่องทางนี้เป็ นกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทัง้ บ้านพัก
อาศัยและร้านค้า
• ช่องทางการขายกลุ่มลูกค้ารายองค์กร
นอกจากผลิตภัณฑ์เพือ่ ลดความร้อนและระบายอากาศ ซึ่งได้แก่พดั ลมประเภทติดตัง้ เป็ นระบบทีน่ าเสนอต่อ
กลุ่มลูกค้ารายองค์กรแล้ว ช่องทางนี้รบั ผิดชอบในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโอโซนเพื่อการประหยัดพลังงานและ
รักษาสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก
ปั จจุบนั บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด (หรือ “อินกรีน”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยเป็ นหน่ วยงานหลักในการ
นาเสนองานต่อกลุ่มลูกค้ารายองค์กร เนื่องจากงานขายเป็ นลักษณะการนาเสนอด้วยโซลูชนั ่ และ/หรืองาน
ระบบติดตัง้ ทีต่ อ้ งอาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตโอโซนเพือ่ การ
แก้ไขปั ญหา หรือเพือ่ การประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ซึง่ เป็ นการนาเสนอต่อลูกค้าเฉพาะราย ประกอบ
กับการบริหารงานขายของช่องทางนี้มลี กั ษณะแบบ Project Management ที่ม ี Sales Cycle ระยะนาน จึง
ต้องมีการบริหารจัดการทีแ่ ตกต่างจากช่องทางอื่น
• ช่องทางการส่งออก
ทีผ่ ่านมาบริษทั ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็น และพัดลมไอน้ าของบริษั ทฯ ไปยังต่างประเทศ ซึ่งตลาด
หลักเป็ นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยุโรป อเมิกาใต้ เอเชีย อเมริกา และ แอฟริกา รวมถึง
ประเทศซีกโลกใต้ ประเทศกลุ่ม Oceania แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
การส่งออกต่างประเทศในรอบปี ทผ่ี ่านมาจึงไม่มกี ารเติบโต
นอกจากการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ตามช่องทางหลักดังกล่าวมาแล้ว บริ ษทั ยังมีบริ การให้เช่าใช้พดั ลม
และอุปกรณ์ การจัดงานกิ จกรรมทัง้ นอกและในสถานที่ ตลอดจนบริ การรับประกันและบริ การซ่ อม
บารุงผลิ ตภัณฑ์ด้วย
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5) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
• ข้อมูลอุตสาหกรรม
สินค้าและบริการหลักของบริษทั เป็ นพัดลมไอเย็นและพัดลมไอน้า ซึง่ เป็ นสินค้าทางเลือกใหม่ในการทาความ
เย็นและประหยัดพลังงาน และยังไม่มหี น่ วยงานใดสารวจข้อมูลของมูลค่าตลาดในประเทศแน่ ชดั อย่างไรก็
ตามปั จจุบนั ผู้จาหน่ ายสินค้ากลุ่มพัดลมไอเย็นส่วนใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน
เนื่องจากมีต้นทุนทีต่ ่ากว่าการผลิตเองภายในประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมภาพรวมจากต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จาก ภาวะการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ ค่าระวางเรือทีเ่ พิม่ ขึน้
และต้นทุนวัตถุดบิ ปรับราคาสูงขึน้ โดยเฉพาะความผันผวนของราคาน้ ามันดิบโลกซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นของ
เม็ดพลาสติก ทัง้ อุตสาหกรรมจึงมีตน้ ทุนสินค้าและต้นทุนการนาเข้าเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปี ก่อนหน้า
ทัง้ นี้เมื่อ พิจารณามูล ค่ า การน าเข้า พัดลมไอเย็น ส าหรับพื้น ที่ประมาณ 20-50 ตร.ม.แสดงให้เห็น ได้ว่ า
ภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุ่มพัดลมไอเย็นในปี 2564 ทีผ่ ่านมามีการนาเข้าสินค้าลดลงอย่างมีนัยสาคัญจาก
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
สถิตกิ ารนาเข้าพัดลมไอเย็น

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

มูลค่าการนาเข้าพัดลมไอเย็นรวม
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

1,130.19
-8.97%

510.61
-54.82%

646.41
26.60%

745.35
15.31%

255.09
-65.78%

• คู่แข่งอุตสาหกรรม
ผูป้ ระกอบการทีจ่ าหน่ายพัดลมไอน้าและพัดลมไอเย็นซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ฯ ทีอ่ าจพิจารณาได้ว่า
เป็ นคู่แข่งของบริษทั มีจานวนลดลงมาอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2560 โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการรายเล็ก
ทีป่ ระกอบธุรกิจลักษณะซื้อมาขายไป (Trading) ได้รบั ผลกระทบอย่างมากในปี 2564
อย่างไรก็ตาม บริษทั เน้นการจาหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ และการส่งสินค้าไปยังประเทศทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบ
มากนัก เนื่องจากตราสินค้า “MASTERKOOL” โดดเด่นเป็ นทีย่ อมรับในตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทาความเย็นที่ม ี
คุณภาพทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
1) ขัน้ ตอนการจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ

บริษทั ให้ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทต่ี ้องมีการปรับปรุง พัฒนา และมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
แต่ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น เงินลงทุนในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ทม่ี มี ลู ค่าสูง ความชานาญและประสบการณ์ระดับสูงทีจ่ าเป็ นในการผลิตของผูค้ วบคุมเครือ่ งจักร และแรงงาน
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ที่ใช้ในการผลิต เป็ น ต้น ทาให้บริษัทเลือกที่จะสังผลิ
่ ตชิ้นส่วนต่างๆ มาเพื่ อ ประกอบเป็ น ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป และสัง่
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปมาจาหน่ าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่สี งซื
ั ่ ้อต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามข้อกาหนดของบริษัทฯ และอยู่
ภายใต้ตน้ ทุนทีส่ มเหตุสมผล
การจัดหาวัตถุดบิ ชิน้ ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ของบริษทั ฯ แบ่งเป็ นการจัดซื้อสาหรับ ผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทฯ ออกแบบเอง และการจัดซื้อ เป็ น ผลิต ภัณฑ์ส าเร็จรูป โดยบริษัทฯ จัดซื้อ ผลิต ภัณฑ์ส าเร็จรูป และชิ้น ส่ ว น
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเพือ่ ทาการประกอบส่วนใหญ่มาจากผูค้ า้ หรือผูผ้ ลิต (Supplier) ในประเทศจีนเป็ นหลัก
ทัง้ นี้ บริษทั จัดหาผลิตภัณฑ์จากผูค้ า้ หรือผูผ้ ลิต (Supplier) โดยคานึงถึงคุณภาพและราคาของสินค้า รวมถึง
ความน่ าเชื่อถือ ความสามารถในการจัดหา ความสามารถในการจัดส่ง และความชานาญของผูผ้ ลิตเป็ นสาคัญ โดยบริษทั
ได้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการจัดซื้อไว้อย่างเป็ นระบบ โดยมีทะเบียนของผูค้ า้ หรือผูผ้ ลิตทีไ่ ด้ผ่านการอนุ ม ั ตจิ ากฝ่ าย
จัดการของบริษทั ฯ (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาทีม่ กี ารเสนอจากผูจ้ ดั หาสินค้ามากกว่า 1 รายขึน้
ไป เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
• การจัดซื้อสาหรับผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั ออกแบบเอง
บริษทั เป็ นผูค้ ดิ ค้น วิจยั และออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ยอดขายของบริษทั ความ
คิดเห็นของลูกค้า และแนวทางจากผู้บริหาร เป็ นต้น ในการพัฒนาแนวคิดและดาเนินงานวิจยั และพัฒนา
จากนัน้ บริษัททาการสรรหาและว่าจ้างผู้ผลิตต่างประเทศผลิตผลิตภัณฑ์ตามคุณภาพและลักษณะตามที่
กาหนดไว้ ซึง่ มีตน้ ทุนการผลิตต่ากว่าการผลิตในประเทศ โดยสาหรับผลิตภัณฑ์ออกแบบของบริษทั แบ่งเป็ น
2 ประเภท ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปพร้อมจาหน่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พดั ลมไอเย็นชนิดเคลือ่ นที่ (Masterkool I-Kool)
และเครื่องล้างผักโอโซน โดยภายหลังจากที่ผู้ผลิตต่างประเทศผลิตผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติท่บี ริ ษัท
กาหนดแล้วนัน้ บริษทั จะนาเข้าผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเข้ามาพร้อมกับบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ได้ทาสัญญาให้ผผู้ ลิตรับประกันคุณภาพสินค้าพัดลมไอเย็นชนิดเคลือ่ นที่ หากสินค้าไม่เป็ นไปตาม
คุณภาพทีบ่ ริษทั กาหนดไว้ บริษทั สามารถเรียกค่าชดเชยจากผูผ้ ลิตได้ตามสัญญา
(2) ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์รอการประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมไอน้ า ซึ่งบริษทั สังซื
่ ้อชิ้นส่วนจากหลาย
แห่งและทาการประกอบทีโ่ รงงานของบริษทั

• การจัดซื้อเป็ นผลิ ตภัณฑ์สาเร็จรูป
สาหรับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป บริษทั จะเป็ นผูส้ รรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพเหมาะสมจากผูผ้ ลิตใน
ต่างประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษทั และสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์โดยนาเข้ามาในรูปผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปพร้อมกับ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ โดยผลิต ภัณ ฑ์ ส าเร็จ รู ป ที่บ ริษัท น าเข้า มาขาย เช่ น พัด ลมไอเย็น ชนิ ด เคลื่อ นที่ พัด ลม
อุตสาหกรรมและพัดลมระบายอากาศ และเครือ่ งกาจัดกลิน่ รองเท้าด้วยโอโซน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังนาเข้าผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปประเภทพัดลมไอเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ สาหรับใช้ในงาน
ระบบในตระกูล U-KOOL เช่น รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบริษทั จะนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมา
ประกอบและติดตัง้ ทีห่ น้างานตามทีต่ กลงกับลูกค้าของบริษทั
ส าหรับ การจัด หาผลิต ภัณ ฑ์ รุ่ น ใหม่ หากผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ข้า ข่ า ยเกณฑ์ ท่ี ต้ อ งขอใบอนุ ญ าตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บริษัท จะยื่นใบขออนุ ญาตกับสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่ง
ต้องผ่านขัน้ ตอนการส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ
ของโรงงานผูผ้ ลิตรวมถึงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผ้ ลิตต่างประเทศ หากผลิตภัณฑ์มมี าตราฐานตามที่
กาหนด และโรงงานผู้ผลิตมีระบบควบคุมคุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐานตามที่ สมอ. กาหนดจึงจะออกใบอนุ ญาต
มอก. ให้กบั บริษัทฯ ทัง้ นี้ สมอ. มีมาตรฐานการติดตามผลหลังการอนุ ญาต โดยจะสุ่ มตรวจสินค้าที่วาง
จาหน่ายและเข้าตรวจโรงงานเป็ นระยะ
2) การนาเข้าผลิ ตภัณฑ์
เมือ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ผลิตตามการว่าจ้างหรือตามคาสังซื
่ ้อเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผูผ้ ลิตต่างประเทศ
หรือบริษทั จะเป็ นผูจ้ ดั จ้างตัวแทนผูส้ ่งสินค้าทีม่ ใี บอนุ ญาตส่งสินค้า ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูผ้ ลิต
นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผลิตภัณฑ์มคี ุ ณภาพตามที่บริษัท
กาหนด
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ทัง้ นี้ บริษทั จะมีการป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากการขนส่งสินค้าโดยในสัญญากับผูผ้ ลิตและตัวแทน
ส่งออกจะระบุว่า บริษทั รับรูส้ ทิ ธิของผลิตภัณฑ์เมือ่ ผลิตภัณฑ์ถูก ส่งมาทีบ่ ริษทั แล้ว หรือในกรณีทส่ี ญ
ั ญาไม่มกี าร
ระบุการรับรูส้ ทิ ธิดงั กล่าว บริษทั จะดาเนินการทาประกันภัยการขนส่งสินค้าเพือ่ ป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
ระหว่างการขนส่ง
เมือ่ ผลิตภัณฑ์ถูกส่งมายังท่าเรือแล้ว บริษทั จะจัดจ้างผูด้ าเนินพิธกี ารทางศุลกากร เพือ่ นาผลิตภัณฑ์ออก
จากท่าเรือ โดยขนส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปเข้าคลัง และขนส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สาหรับการประกอบไปยังโรงงาน
ประกอบของบริษทั
3) การบริ หารจัดการคลังสิ นค้า
เมือ่ สินค้าได้รบั การจัดส่งมาทีค่ ลังของบริษทั ฯ ซึ่งมี 2 แห่งหลัก ได้แก่ คลังพนัสนิคม และคลังปทุมธานี
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบริหารคลังสินค้าจะเป็ นผูต้ รวจนับสินค้าให้ตรงกับรายการจานวนสินค้าทีท่ างผู้ ผลิตแจ้งการจัดส่ง
โดยทีบ่ ริษทั บริหารจัดการคลังสินค้าโดยใช้ระบบสารสนเทศ โดยจะมีการตรวจนับผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะจัดเก็บเข้า และ
เบิกออกจากคลังสินค้า และมีการติดตามจานวนผลิตภัณฑ์คงเหลือในคลังด้วยระบบสารสนเทศดังกล่าวอย่าง
สม่าเสมอ
กรณีท่จี านวนผลิตภัณฑ์คงเหลือลดลงเท่ากับระดับขัน้ ต่ าทีก่ าหนด (Minimum Safety Stock) บริษทั ฯ
จะดาเนินการสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมเพือ่ ไม่ให้กระทบต่อยอดขาย ทัง้ นี้ บริษทั จะดาเนินการตรวจนับผลิตภัณฑ์
ในคลังสินค้าเป็ นประจาทุกเดือนโดยตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ท่มี อี ยู่กบั ยอดที่แสดงในระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
บริหารคลังสินค้า
4) การตรวจสอบคุณภาพ
บริษัทมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปและชิ้นส่วนประกอบพัดลมไอน้ า โดยฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
สินค้าเป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์ สาหรับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปทีน่ าเข้ามาพร้อมกับบรรจุภณ
ั ฑ์จากผูผ้ ลิต บริษทั ฯ มีการสุ่มเพื่อ
ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า โดย
บริษทั จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ โดยทัวไปการรั
่
บประกันสินค้าของบริษทั จะมีระยะเวลา 1 ปี
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดาเนินการเคลมสินค้าและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่เป็ นไปตามาตรฐานเพื่อ ให้
ผูผ้ ลิตคืนเงินค่าสินค้าแก่บริษทั หรือดาเนินการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนตามแต่ตกลง นอกจากนี้ บริษทั ยังได้
ทาสัญญาให้ผผู้ ลิตรับประกันคุณภาพสินค้าพัดลมไอเย็นชนิดเคลือ่ นที่ หากสิ นค้าไม่เป็ นไปตามคุณภาพทีบ่ ริษทั
กาหนดไว้ บริษทั สามารถเรียกค่าชดเชยจากผูผ้ ลิตได้ตามสัญญา
5) การประกอบผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์พดั ลมไอน้ า บริษัท จะนาชิ้นส่วนประกอบมาประกอบ ณ โรงงานที่พนัสนิคมของบริษทั
ด้ว ยมาตรฐานการบริห ารจัดการ ISO 9001:2015 ทัง้ นี้ เมื่อ ประกอบแล้วเสร็จบริษัท จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์อกี ครัง้ หนึ่ง ก่อนนาสินค้าไปเก็บทีค่ ลังสินค้าของบริษทั ฯ เพือ่ รอการจัดจาหน่ายต่อไป
6) การจัดจาหน่ ายและการกระจายผลิ ตภัณฑ์
• การจัดจาหน่ าย
บริษทั จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางการจัดจาหน่ าย ได้แก่ การจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรงจาก
บริษทั (Direct) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ (Dealer) และตัวแทน
จ าหน่ า ยต่ า งประเทศ (Agent) ซึ่ง รวมถึง การใช้ช่ อ งทางออนไลน์ เ พื่อ โปรโมทการขายด้ว ย (Online
Marketing)
• การกระจายผลิ ตภัณฑ์
บริษัทกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและช่องทางการจาหน่ ายโดยรถขนส่งของบริษทั และผ่านผูใ้ ห้บริการ
ขนส่งสินค้า โดยบริษทั ดาเนินการว่าจ้างบริษทั บริการขนส่งสินค้า โดยคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง น้าหนัก และ
ปริมาตรของผลิตภัณฑ์ โดยหากเกิดการเสียหายระหว่างขนส่ง บริษทั ผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าจะเป็ นผูช้ าระ
ค่าเสียหายให้กบั บริษทั
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7) การบริ การหลังการขาย
บริษัทมีนโยบายรับประกันสินค้า ซึ่งมีระยะเวลารับประกันซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรีเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากการซื้อสินค้า และมีทมี ช่างเทคนิคคอยบริการหลังการขายทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ซึ่ง
ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งและสอบถามข้อมูลได้ผ่าน Call center ได้ทเ่ี บอร์โทรศัพท์ 0 2953 8800 ได้ทุกวัน
นอกจากนี้ บริษทั ให้บริการต่ออายุการรับประกันสินค้า (Warranty) ภายหลังจากทีห่ มดประกันสินค้าแล้ว
รวมไปถึงการขายบริการการบารุงรักษา (Maintenance) สาหรับสินค้าทีห่ มดอายุการรับประกัน
2.5 ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สนิ
ทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของโรงงานพนัสนิคม ทีต่ งั ้ ตาบลนาวังหิน
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี รวมเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน
อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและโรงงาน
แม่พมิ พ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ชา่ ง
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า
คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
รวมทัง้ สิน้

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ภาระผูกพัน
หลักทรัพย์ค้าประกันสินเชื่อ
บางส่วนอยู่ในสัญญาเช่าซือ้
-

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2564
900,000.00
7,597,833.31
31,863,907.43
5,689,887.43
1,717,754.40
4,122,644.16
164,257.05
52,056,283.78

2) เครื่องหมายการค้า
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษทั ฯ ซึ่งจดทะเบียนกับสนง.เครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ มีดงั ต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน
ค184112
ค394331

สาหรับสินค้า
เครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร: พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ า พัด
ลมอุตสาหกรรม และพัดลมระบายอากาศ
เครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร: พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ า พัด
ลมอุตสาหกรรม และพัดลมระบายอากาศ

ค311567

พัดลมไอน้ า

ค311568

พัดลมไอน้ าแรงดันสูง

ค311569

พัดลมไอน้ าแบบจานหมุน

ค311570

พัดลมไอน้ าแรงดันสูงขนาดเล็ก

18117698

อุปกรณ์และเครื่องใช้ประเภทเครื่องดูดฝุ่น

161113104

พัดลมแรงดันสูงใช้ในอุตสาหกรรม Cool Top

* สามารถต่ออายุหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าได้คราวละ 10 ปี
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ระยะเวลาคุม้ ครอง
อยู่ระหว่างยื่นต่ออายุ
9 เมษายน 2558 ถึง
8 เมษายน 2568
30 เมษายน 2562 ถึง
29 เมษายน 2572
15 มกราคม 2562 ถึง
15 มกราคม 2572
30 เมษายน 2562 ถึง
29 เมษายน 2572
28 มิถุนายน 2562 ถึง
27 มิถุนายน 2572
25 กรกฎาคม 2561 ถึง
24 กรกฎาคม 2571
19 ธันวาคม 2559 ถึง
18 ธันวาคม 2569

3) สิ ทธิ บตั ร/อนุสิทธิ บตั ร
เลขทีค่ าขอ
1302003212
1702000097
1802003798
1702003279
1502001255
1502002112
1702000098
1402001972
1302002540
1302002542
1502002220
1302002543
1702003278
1802003797
1502003063
1502001256
1302002541
1402000402
1502001601

เลขทีส่ ทิ ธิบตั ร
52159
69309
74302
67460
60159
67459
53590
51773
51775
51776
67458
74303
58711
60158
51774
53589
58708

ประเภท
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ
สิทธิบตั รการออกแบบ

ชือ่
เครื่องกรองน้า
เครื่องปรับอากาศ (09EX)
เครื่องปรับอากาศ (02EX)
เครื่องปรับอากาศ (14EX)
เครื่องปรับอากาศ (45EX)
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ (55EX)
เครื่องปรับอากาศ (25EXN)
เครื่องปรับอากาศ (20EX)
เครื่องปรับอากาศ (70EX)
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ (U-Kool)
เครื่องปรับอากาศ (28EX)
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ (07EC)
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ (35EX)
เครื่องล้างผัก
พัดลม

ระยะเวลาคุม้ ครอง
12 พ.ย.2556 ถึง 11 พ.ย 2566
10 ม.ค.2560 ถึง 9 ม.ค.2570
7 ก.ย. 2561 ถึง 6 ก.ย. 2571
24 ส.ค. 2560 ถึง 23 ส.ค. 2570
23 เม.ย.2558 ถึง 22 เม.ย. 2568
2 ก.ค. 2558 ถึง 1 ก.ค.2568
24 ส.ค. 2560 ถึง 23 ส.ค. 2570
24 ก.ค. 2557 ถึง 23 ก.ค. 2567
12 ก.ย. 2556 ถึง 11 ก.ย. 2566
12 ก.ย. 2556 ถึง 11 ก.ย. 2566
9 ก.ค. 2558 ถึง 8 ก.ค. 2568
12 ก.ย. 2556 ถึง 11 ก.ย. 2566
24 ส.ค. 2560 ถึง 23 ส.ค. 2570
7 ก.ย. 2561 ถึง 6 ก.ย. 2571
12 ก.ย. 2558 ถึง 11 ก.ย. 2568
23 เม.ย. 2558 ถึง 22 เม.ย.2568
12 ก.ย. 2556 ถึง 11 ก.ย. 2566
4 มี.ค. 2557 ถึง 3 มี.ค. 2567
18 พ.ค. 2558 ถึง 17 พ.ค. 2568

4) สัญญาที่สาคัญในการดาเนิ นธุรกิ จ
• สัญญาเช่าสานักงานและคลังสิ นค้า ณ 1 มกราคม 2565 สรุปได้ดงั นี้
สถานทีต่ งั ้
สัญญาเช่าโชว์รมู และสานักงาน
12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.
สัญญาเช่าคลังปทุมธานี
39 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี
สัญญาเช่าอาคาร ศูนย์บริการ
22 ซอย 2 เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
สัญญาเช่าอาคาร
795 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
สัญญาเช่าอาคาร
3 ถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

ค่าเช่า/เดือน
96,000 บาท
492,000 บาท

ขนาดพืน้ ที่
อาคารพาณิชย์
3 คูหา
6,480
ตารางเมตร

57,727 บาท

98 ตารางวา

57,890 บาท

435 ตารางวา

42,000 บาท

อาคาร 4.5 ชัน้
41 ตารางวา

ระยะเวลาเช่า
1 มกราคม 2563 ถึง
31 ธันวาคม 2565
1 ตุลาคม 2562 ถึง
30 กันยายน 2565
16 พฤศจิกายน 2563 ถึง
15 พฤศจิกายน 2566
1 มกราคม 2564 ถึง
31 ธันวาคม 2566
1 กันยายน 2562 ถึง
31 สิงหาคม 2565

• กรมธรรม์ประกันภัยที่สาคัญจานวน 2 สัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูร้ บั ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย
ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ
วงเงินคุม้ ครอง
ระยะเวลาคุม้ ครอง
ความคุม้ ครอง

ผูร้ บั ประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
โกดังเก็บสินค้า
โกดังเก็บสินค้า A2 เลขที่ 39 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน (กม. 39) ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง ปทุมธานี
40,000,000 บาท
14 ตุลาคม 2564 ถึง 14 ตุลาคม 2565
1) ภัยลมพายุ 12,000,000 บาท
2) ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 12,000,000 บาท
3) ภัยเนื่องจากน้า (ไม่รวมน้าท่วม) 40,000,000 บาท
4) ภัยจากการระเบิด 40,000,000 บาท
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
สิง่ ปลูกสร้างรวมส่วนต่อเติม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า สต็อกสินค้า
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ทีต่ งั ้ ทรัพย์สนิ

1) ศูนย์บริการ, คลังสินค้าย่อย 22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
2) โรงงานประกอบชิน้ ส่วน ตัง้ อยู่ลขที่ 184 หมู่ 10 ตาบลนาวังหิน อาเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20240
3) สานักงาน, โชว์รมู เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
53,375,000.00 บาท
5 มกราคม 2565 ถึง 5 มกราคม 2566
1) ภัยเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า
2) ภัยระเบิด ภัยลมพายุ และภัยเนื่องจากน้า
3) ภัยจากอากาศยาน
4) ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้าหรือสึนามิ
5) ภัยจากลูกเห็บหรือจากควัน
6) ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือ การชนของยวดยานพาหนะ
7) ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทาอันมีเจตนาร้าย หรืออุบตั เิ หตุจากปั จจัยภายนอก
8) ภัยโจรกรรมซึง่ ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ปล้นทรัพย์
9) ภัยต่อเครื่องไฟฟ้ า

วงเงินคุม้ ครอง
ระยะเวลาคุม้ ครอง
ความคุม้ ครอง

• สัญญากับผูผ้ ลิ ตต่างประเทศ
คู่สญ
ั ญา
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาของสัญญา
วิธกี าหนดราคา
การบอกเลิกสัญญา
เครดิตเทอม
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

1) ผูผ้ ลิตรายทีห่ นึ่ง ซึง่ มิได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ (“คู่สญ
ั ญา”)
2) บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ และชนิดแขวน (แต่ละสัญญาระบุชนิดของผลิตภัณฑ์)
10 ปี ช่วงเวลาตามทีก่ าหนดในแต่ละสัญญา (สัญญาฉบับแรกสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ราคาและวิธกี ารชาระเงินเป็ นไปตามทีต่ กลงร่วมกันในแต่ละสัญญา
กรณีทฝ่ี ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาผิดสัญญา / กรณีทฝ่ี ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถส่งสินค้าหรือชาระเงินได้
จานวนวันตามทีต่ กลงร่วมกันในแต่ละรอบการส่งสินค้า
1) บริษทั ฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสาหรับผลิตภัณฑ์ขา้ งต้นเพียงผูเ้ ดียว เพื่อจาหน่ายในประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ยกเว้นบางประเทศตามทีต่ กลงกันในแต่ละสัญญา
2) คู่สญ
ั ญาและบริษทั ฯ ตกลงร่วมกันในเงื่อนไขการลงทุนในแม่พมิ พ์สาหรับสินค้าแต่ละรุน่ และการเป็ น
เจ้าของแม่พมิ พ์ภายหลังมีการยกเลิกสัญญา
3) บริษทั จะซือ้ สินค้าบางรุน่ จากคูส่ ญ
ั ญาตามปริมาณขัน้ ต่ าทีก่ าหนดไว้ในสัญญาซือ้ ขาย ในขณะทีบ่ างรุน่
คู่สญ
ั ญาจะต้องผลิตตามคาสังซื
่ อ้ โดยไม่มปี ริมาณขัน้ ต่ า
4) คู่สญ
ั ญาจะควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มอี ายุการใช้งานอย่างน้อยเพียงพอกับทีบ่ ริษทั ฯ ให้การรับประกันกับลูกค้าเป็ นเวลา 1 ปี
5) บริษทั ฯ จะสุม่ ตรวจสอบสินค้าจานวนร้อยละ 10 ในแต่ละตูส้ นิ ค้า หากบริษทั ฯ พบสินค้าไม่เป็ นไปตาม
คุณภาพทีก่ าหนด คู่สญ
ั ญาจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามทีก่ าหนดในสัญญาภายใน 30 วันหลัง จากได้รบั
รายงานจากบริษทั ฯ
6) ในกรณีทส่ี นิ ค้าทีไ่ ม่ได้คุณภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดมีสูงกว่าร้อยละ 1 ภายใน 15 เดือนหลังจากวันส่ง
สินค้า คูส่ ญ
ั ญาต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษทั ฯ ตามจานวนทีต่ กลงร่วมกันในสัญญาภายใน 30 วัน
หลังจากได้รบั รายงานจากบริษทั ฯ

• สัญญากับห้างค้าปลีกสมัยใหม่
บริษัททาสัญญาจาหน่ ายสิน ค้าให้กบั ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการฝากขายสิน ค้าผลิต ภัณฑ์
ประเภทพัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ าและพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดเคลื่อนที่ได้ รวมทัง้ ตู้กดน้ าดื่ม เครื่องฟอก
อากาศ โดยสรุปดังนี้
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คู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
เครดิตเทอม
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

1) ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ซึง่ มิได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ (“คู่สญ
ั ญา”)
2) บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
1 ปี ต่อสัญญาโดยอัตโนมัตจิ นกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งละเมิดสัญญา หรือบอกยกเลิกสัญญาล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ตามทีต่ กลงร่วมกับคู่สญ
ั ญาแต่ละราย
1. สินค้าทีว่ างจาหน่ายจะต้องเป็ นสินค้าถูกกฎหมาย เสียภาษีอากรถูกต้อง และบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เช่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร ความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่นกับสินค้าทัง้ หมด เป็ นต้น และสินค้าต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ตามมาตรฐาน ไม่มคี วามชารุด
และไม่บกพร่อง หากสินค้าไม่เป็ นไปตามคารับรองข้างต้น บริษทั ฯ จะต้องรับสินค้าคืนหรือเปลีย่ นให้ใหม่โดยไม่มี
เงื่อนไข หรือชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหายให้กบั คู่สญ
ั ญา
2. คู่สญั ญาจะชาระเงินตามเงื่อนไขและข้อตกลง โดยชาระภายในระยะเวลาเครดิตเทอมทีก่ าหนดนับแต่วนั ที่ได้รบั ใบ
แจ้งหนี้หรือใบกากับภาษีจากบริษทั ฯ และตรงกับวันจ่ายเงินของคู่สญ
ั ญา
3. การเจรจาส่วนลดทางการค้าจะมีการเจรจาต่อรองปี ละ 1 ครัง้ โดยขึน้ อยู่กบั ปริมาณการสังซื
่ อ้ และเป้ าหมาย
ยอดขายทีก่ าหนดร่วมกันในแต่ละปี ยกเว้นส่วนลดพิเศษ เช่น สินค้าจัดรายการ และรายการส่งเสริมการขาย จะมี
การเจรจาเป็ นครัง้ คราว
4. บริษทั ฯ จะต้องสนับสนุ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสนับสนุนรายการส่งเสริมการขาย ค่าสนับสนุนการตลาด ส่วนลด
ตามเทศกาล ส่วนลดพิเศษประจาปี ตามเป้ าการซือ้ ค่าบริการกระจายสินค้าไปยังสาขา และค่าบริการระบบต่างๆ
เป็ นต้น
5. บริษทั ฯ จะรับคืนสินค้าที่ไม่เป็ นไปตามข้อตกลง โดยบริษทั ฯ มีหน้าทีจ่ ะต้องรับคืนสินค้าภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
นับแต่วนั ทีร่ บั แจ้งจากคู่สญ
ั ญาให้มารับคืนสินค้า หากพ้นกาหนดที่แจ้ง คู่สญ
ั ญาจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ กับสินค้าของบริษทั ฯ
6. บริษทั ฯ จะไม่ให้ทรัพย์สนิ ใดๆ สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชัน่ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด แก่พนักงาน
หรือตัวแทนของคู่สญ
ั ญา
7. บริษทั ฯ จะไม่ชกั ชวนลูกค้าของคู่สญั ญาซือ้ สินค้าโดยตรงจากบริษทั ฯ และจะไม่ขายสินค้าให้แก่ลกู ค้าทัวไปโดยตรง
่
ในราคาทีถ่ กู กว่าทีค่ ่สู ญ
ั ญาจาหน่ายอยู่
8. บริษทั ฯ ต้องจัดให้มพี นักงานขายประจาสาขาตลอดเวลาทาการ โดยบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบความเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากพนักงานขายของบริษทั ฯ
9. หากบริษทั ฯ ทาผิดสัญญา คู่สญั ญามีสทิ ธิเลื่อนการชาระค่าสินค้า และสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากการผิดสัญญา รวมทัง้ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที

• สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนจาหน่ ายในประเทศ
บริษัทได้ทาสัญญากับผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทาสัญญาในลักษณะตัวแทนจาหน่ าย เพื่อให้สทิ ธิในการเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายสินค้าของบริษทั ภายในประเทศ โดยสรุปสาระสาคัญของสัญญาได้ดงั นี้
คู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
การบอกเลิกสัญญา

เครดิตเทอม
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

1. ตัวแทนจาหน่าย * (“คู่สญ
ั ญา”)
2. บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
จนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
1) ตัวแทนจาหน่ายผิดสัญญาหรือไม่ทาตามระเบียบการเป็ นตัวแทนจาหน่าย บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการบอกเลิกสัญญา
2) ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกการเป็ นตัวแทนตามสัญญาก็ได้ โดยจะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้อกี ฝ่ ายหนึ่ง
รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
จานวนวันตามทีต่ กลงร่วมกัน
1. คู่สญั ญาเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้าของบริษทั ฯ ภายในประเทศไทยเท่านัน้
2. คู่สญั ญาจะใช้เครื่องหมายการค้า MASTERKOOL กับสินค้า ส่วนควบ อะไหล่ และอุปกรณ์เฉพาะกับสินค้าของ
บริษทั ฯ เท่านัน้
3. หากคู่สญั ญาผิดนัดชาระหรือชาระล่าช้า คู่สญั ญาตกลงเสียเบี้ยปรับให้แก่บริษทั ฯ จานวนร้อยละ 2 ต่อเดือน ของ
มูลค่าหนี้ทเ่ี กินกาหนด
4. หากคู่สญั ญาผิดสัญญาเป็ นเหตุให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย บริษทั ฯ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที โดยคู่สญั ญา
มีหน้าทีช่ าระราคาสินค้าทีค่ า้ งชาระทัง้ หมด โดยไม่มสี ่วนลด รวมทัง้ มีหน้าทีช่ าระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่บริษทั ฯ

* ตัวแทนจาหน่ายรายใหญ่รายหนึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ นี้เงือ่ นไขในสัญญาไม่แตกต่างจากตัวแทนจาหน่ายอื่น
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• สัญญาว่าจ้างขนส่งสิ นค้า
คู่สญ
ั ญา
ระยะเวลาของสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
ราคา/เงื่อนไขการชาระเงิน
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

1) ผูร้ บั จ้างขนส่งสินค้าภายในประเทศ ซึง่ มิได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ (“คู่สญ
ั ญา”)
2) บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ตามทีต่ กลงร่วมกันกับคูส่ ญ
ั ญาแต่ละราย
เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งละเมิดสัญญา หรือบอกยกเลิกสัญญาล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ขึน้ อยู่กบั น้ าหนักและระยะทางตามทีต่ กลงร่วมกันของคู่สญ
ั ญาแต่ละราย
1.คู่สญ
ั ญาจะต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง ตามทีต่ กลงร่วมกัน
หรือคู่สญ
ั ญาจะต้องจัดให้มกี ารเอาประกันภัยสาหรับความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า โดยมีบริษทั ฯ
เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์
2.คู่สญ
ั ญาจะต้องจัดส่งสินค้า ในเขตพื้นที่ปลายทางต่างๆ ในประเทศตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกับ
คู่สญ
ั ญาแต่ละราย
3.การปรับขึน้ ราคาค่าขนส่งตามการปรับขึน้ ราคาน้ ามันดีเซลให้เป็ นไปตามทีต่ กลงร่วมกันของคู่สญ
ั ญา

3. รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
คณะกรรมการของบริ ษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชั ่นแนล จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
นายสรรพัชญ โสภณ
นายนพชัย วีระมาน
รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายกฤษณ ไทยดารงค์
Mr. Fung Meng Hoi
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
นายนพชัย วีระมาน
นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
นายโกมินทร์ กรตมี
นายสรรชัย ศรีวบิ ูลย์
นายธรรมศักดิ ์ ชอบชัย
นางสาวธันวา อังกุราวิรทุ ธ์
นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจฯ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารโรงงาน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานธุรกิจต่างประเทศ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานวิศวกรรมและบริการลูกค้า
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาคุณภาพและระบบงาน
เลขานุการบริษทั
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4. โครงสร้างของผูถ้ ือหุ้น
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
นายนพชัย วีระมาน
Mr. Fung Meng Hoi
นายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์
นายนิติ ถาวร
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายนาวิน เหมรัชตานันต์
นายวัทธิกร วิทยอานวยคุณ
นางสาวอัจจิมา วิทยอานวยคุณ
นายกัมพล ตติยกวี
รวมผูถ้ ือหุ้น 10 รายแรก
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวมทัง้ สิ้ น

159,000,000
125,490,898
77,061,100
34,107,950
15,809,100
12,967,472
10,902,600
10,869,455
10,265,597
10,000,000
466,474,172
733,525,828
1,200,000,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
13.25
10.46
6.42
2.84
1.32
1.08
0.91
0.91
0.86
0.83
38.87
61.13
100.00

5. ประวัติการเพิ่ มทุนและจ่ายเงิ นปันผลย้อนหลัง 3 ปี
5.1 ประวัติการเพิ่ มทุน
• ปี 2562-2563 บริษทั ไม่มกี ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
• ปี 2564 บริษทั ได้มกี ารเพิม่ ทุนจานวน 2 ครัง้ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 บริษทั ได้ออกขายหุน้ เพิม่ ทุน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จานวน 240,000,000
หุ้น มูล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น ละ 0.45 บาท และได้ด าเนิ น การจดทะเบีย น
เปลี่ย นแปลงทุน ช าระแล้ว จากเดิม 120,000,000 บาท เป็ น 180,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ น หุ้น สามัญ
จานวน 720,000,000 หุน้
ครัง้ ที่ 2 บริษัท ได้อ อกขายหุ้น เพิ่ม ทุ น แบบเฉพาะเจาะจงให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน
480,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท และได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วจาก
เดิม 180,000,000 บาท เป็ น 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 1,200,000,000 หุน้
5.2 ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล

• ปี 2562-2564 บริษทั ไม่มกี ารจ่ายเงินปั นผล
6. รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
ชื่อบริษทั ย่อย
วัตถุประสงค์

:
:

ทีต่ งั ้ สานักงาน
ทะเบียนเลขที่
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั อิ นโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด
บริการให้คาปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ จาหน่ าย และให้บริการเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และ
อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น ระบบโอโซนสาหรับระบบปรับอากาศ ระบบโอโซนสาหรับระบบซักผ้าขนาด
ใหญ่ ระบบโอโซนเพื่อกาจัดกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
เลขที่ 22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม. 10900
0105554064743
30,000,000 บาท
300,000 หุน้
100 บาท
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
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บริ ษทั แคปปิ ตอล ลิ้ งค์ โฮลดิ้ ง จากัด
ดาเนินธุรกิจการลงทุน
356 อาคารดั บ เบิ้ ล ยู ว ั น ชัน้ 2 ถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ แขวงช่ อ งนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
0105555155670
22,727,300 บาท
227,273 หุน้
100 บาท
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99

ชื่อบริษทั ย่อย
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ สานักงาน

:
:
:

ทะเบียนเลขที่
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้

:
:
:
:
:

ชื่อบริษทั ย่อย
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ สานักงาน
ทะเบียนเลขที่
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั แคปปิ ตอล ลิ้ งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด
ดาเนินธุรกิจให้คาปรึกษาด้านการเงิน
35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0105552129571
10,000,000 บาท
1,000,000 หุน้
10 บาท
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
โดยการถือผ่านบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด

ชื่อบริษทั ย่อย
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ สานักงาน
ทะเบียนเลขที่
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั แคปปิ ตอล ลิ้ งค์ ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ดาเนินธุรกิจด้านการเงิน
35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0107545000063
6,610,571.25 บาท
10,576,914 หุน้
0.625 บาท
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
โดยการถือผ่านบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ โฮลดิง้ จากัด

ชื่อบริษทั ย่อย
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ สานักงาน
ทะเบียนเลขที่
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้

:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั แคปปิ ตอล ลิ้ งค์ อุดรธานี จากัด
ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0105550057238
40,000,000 บาท
40,000 หุน้
1,000 บาท
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99

ชื่อกิจการร่วมค้า
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ สานักงาน
ทะเบียนเลขที่
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั เอช-ดู (ประเทศไทย) จากัด
ดาเนินธุรกิจซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ และเป็ นนายหน้าซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์
35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0105562034742
73,000,000 บาท
730,000 หุน้
100 บาท
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ชื่อกิจการร่วมค้า
วัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ สานักงาน

:
:
:

ทะเบียนเลขที่
ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอช-ดู จากัด
ดาเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์
356 อาคารดั บ เบิ้ ล ยู ว ั น ชัน้ 2 ถนนนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ แขวงช่ อ งนนทรี เขตยาน นาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
0105557169414
25,000,000 บาท
250,000 หุน้
100 บาท

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงิ น
1.

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงิ นเปรียบเที ยบย้อนหลัง 3 ปี
หน่วย: ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์ตามสัญญา
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการทาให้เสร็จสิน้ ตามสัญญา
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญา
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการรับประกันคุณภาพระยะยาว
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
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31/12/62
จัดประเภทใหม่
35.02
100.44
0.16
2.51
198.32
336.45

ตรวจสอบแล้ว
31/12/63

31/12/64

29.50
85.03
0.04
1.33
237.79
0.09
354.32

66.50
86.86
0.20
2.91
201.00
0.44
358.49

73.75
0.01
56.00
3.71
8.07
145.44
481.89

81.75
48.43
22.37
3.23
13.12
168.90
523.22

79.85
41.26
13.00
2.41
15.34
271.77
630.26

150.35
71.20
36.64
5.66
2.35
266.57

174.50
84.29
23.22
6.42
9.42
300.80

121.32
43.77
24.76
4.47
9.07
203.39

0.03
2.35
15.03
0.81
-

0.57
9.84
17.24
0.97
3.32

0.23
2.26
17.36
0.67
3.89

หน่วย: ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
(งบการเงินรวม)
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,250,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
หุน้ สามัญ 576,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 875,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
หุน้ สามัญ 480,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
Premium on ordinary shares
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

31/12/62
จัดประเภทใหม่
18.22
284.79

ตรวจสอบแล้ว
31/12/63
31.95
332.75

144.00

144.00

31/12/64
24.74
228.13

312.50

214.25
120.00
183.03
3.06

120.00
183.03
3.06

319.82
3.06

8.26
(117.25)
197.10
481.89

8.26
(123.88)
190.47
523.22

8.26
(143.26)
402.13
630.26

หน่วย: ล้านบาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบการเงินรวม)

ตรวจสอบแล้ว ประจาปี
2562
2563
จัดประเภทใหม่
598.35
646.60
102.18
85.63
11.99
1.61
712.52
733.84

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
รายการทีไ่ ม่ตอ้ งจัดประเภทเข้ากาไรหรือขาดทุนในภายหลังขาดทุนจากการ
าไร(ขาดทุ
) เบ็นดภัเสร็
ประมาณการตามหลักกคณิ
ตศาสตร์ปนระกั
ย จสาหรับปี
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440.84
52.44
122.80
54.26
10.09
680.43
32.09
(1.12)
30.97
(2.10)
28.87

522.82
48.63
100.33
54.17
725.95
(3.41)
(0.11)
(3.52)
(0.23)
(3.75)

2564
455.35
64.19
26.09
545.63
369.72
38.10
72.14
70.75
7.57
558.28
(21.03)
(0.34)
(21.37)
(2.0)
(19.38)

หน่ วย: ล้านบาท
ตรวจสอบแล้ว ประจาปี
2562
2563
2564
จัดประเภทหม่
88.96
(10.11)
(10.33)
(16.78)
(13.89)
(119.46)
(64.18)
18.48
167.18
8.00
(5.52)
37.00
27.02
35.01
29.50
35.02
29.49
66.50

งบกระแสเงินสด
(งบการเงินรวม)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

หน่ วย :ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิ น

ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง ( Liquidity Ratio )
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
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งบการเงินรวม
ปี 2563

ปี 2564

1.27
0.53

1.18
0.40

1.76
0.77

29.58%
4.58%
4.12%
14.89%

21.96%
(0.47%)
(0.48%)
(1.19%)

21.50%
(4.05%)
(3.92)
(7.21)

5.74%
1.39

(0.61%)
1.27

(3.71%)
0.95

1.44

1.75

0.57

เลขที่ใบจอง/Subscription Form No……………………………………………..

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 / Enclosure No.3

ใบจองซื้อ 1 ใบต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้นเท่านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

ใบจองซื�อห้ ุนสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

วันที่จองซื้อ/Subscription Date

Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Masterkool International Public Company Limited
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิ ทธิจํานวน 1,800,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.50 บาท
ในอัตราส่ วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิม่ ทุน
Offering to existing shareholders of 1,800,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 0.25 per share at the offering price of Baht 0.50
per share at a ratio of 1 existing shares for 1.5 newly issued ordinary share
1 มิถุนายน 2565 / 1 June 2022
2 มิถุนายน 2565 / 2 June 2022
6 มิถุนายน 2565 / 6 June 2022
7 7 มิถุนายน 2565 / 7 June 2022

8 มิถุนายน 2565 / 8 June 2022

ข้ อมูลผู้จองซื ้อหุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่องด้ านล่างนี ้ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below
เรี ยน คณะกรรมการบริ ษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of Masterkool International Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. …………………………………………………………………………………..….…….……….…..…
บัตรประจําตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..…………………………………………………………………………….….….…
ที่อยู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของบริ ษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จํานวน / According to the Share Register Book as of Record date, 10 May 2022, I/We own
…………………...…….....…หุน้ / shares มีสิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ดังนี้
จานวนที่จองซื้อ (หุน้ ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows:
No. of shares subscription (Shares)
Total payment amount (Baht)
จองซื้อตามสิทธิท้งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง / Choose only one
จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
จองซื้อเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะจานวนส่วนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription in excess of the rights (only the excess portion)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by
การโอนเงินผ่านระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด เพื่อการจองซื�อหลักทรัพย์”
Money transfer through System of Siam Commercial Bank Public Company Limited. Bank name is “ASL Securities Company Limited For Subscription”
ั
เช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ต๋วแลกเงิ
น สัง่ จ่าย “บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด เพื่อการจองซื�อหลักทรัพย์” ลงวันที่ 1 -7 มิถุนายน 2565 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565
และให้นําฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เท่านั�น ชื�อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด เพื�อการจองซื�อหลักทรัพย์”
Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft (Bank account name is “ASL Securities Company Limited For Subscription” dated 1 - 7 June 2022 and can be collected from clearing house in Bangkok within 7 June 2022)
payable to Siam Commercial Bank Public Company Limited Bank name is“ASL Securities Company Limited For Subscription”
เลขที่เช็ค / Cheque No. ……………………………………..…………… ลงวันที่ / Date …………….…………………..…………… ธนาคาร / Bank ……………………..….……….……… สาขา / Branch ………………..………..………………..…………………
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ ง) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose
only one)
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริ ษทั ................................................................................................ เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ..............................................
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ ............................................................ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริ ษทั นั้น / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.
For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name .................................................................. TSD member no. ..................................... to deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our
securities a/c no. ................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุน้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” for the allotted
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใด ๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ ้นและส่ งมอบใบหุ ้น
ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to
have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้ อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน หรื อเงินโอนเข้าบัญชี
มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรื อหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋ แลกเงิน ที่ส่งั จ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรี ยกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อและข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ น
บริ ษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
I/We hereby undertake to subscribe the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment (Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft/Money Transfer) or
the Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft has not been honored within the subscription period. I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in
the Notification of the Allotment of Newly Issued Ordinary Shares of Masterkool International Public Company Limited, including the amendment.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง / Please be aware of the risk involved in share investment ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้ อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
การประเมินความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุน้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุน้ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุน้
สามัญครั้งนี้ ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my
signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.
ลงชื่อ………..............................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ คลู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซื ้อ โปรดกรอกข้ อความในส่วนนี ้ด้ วย) (Subscriber please also fill out the portion)
วันที่จองซื�อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
เลขที่ใบจอง/Subscription Form No. ………………………………………..………….
บริ ษทั ได้รับเงินจาก / The Company received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซื�อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน / For a subscription of the newly issued ordinary
shares of the Company of ………………………………………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท / at Baht 0.50 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of ………………………………………… บาท /Baht
โดยชําระเป็ น / made payable by
โอนเงินสดผ่านระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) / Money transfer through system of Siam Commercial Bank Public Company Limited
ั
นําฝากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ต๋วแลกเงิ
น ฝากที�เคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) / Deposit Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft to Siam Commercial Bank Public Company Limited
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………………….. ลงวันที่ / Date ………………………………………….. ธนาคาร / Bank ………………………………………...………………………. สาขา / Branch …………………………………………
…………. โดยหากผู้จองซ้ือได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออ ฝากใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ............................................................................ บัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์เลขที่ ...............................................................................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ......................................................................... Securities trading account number. ..............................................................................................
ฝากใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares
under issuer account for my name, account number 600
ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซ้ือ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิ ดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ……….............................................................................
หมายเหตุ: หากผู้จองซื ้อประสงค์ จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั ้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9999

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ทปี่ ระสงค์ นํา
หลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

ASL SECURITIES CO. LTD.,
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
343-343/1, 343/4-5 ถนนคลองลําเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงก่มุ กรุงเทพ ฯ 10230
เลขประจําตัวผ้เู สียภาษี 0105557112811

วันที่ (Date).....................................

ชื่อ-นามสกุล (ลูกค้า)
Name – Surname ……………………………………………………....................
Ref.1 เลขทีผ่ ้ ถู ือห้ นุ 10 หลัก
Customer’s A/C No. (10-Digit)

เพื่อเข้าบัญชี บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด เพือ� การจองซือ� หลักทรัพย์
Payment to ASL Securities Company Limited For Subscription

Ref.2 เลขบัตรประชาชน (ID Card / Passport) ......................................................

เลขทีบ� ญ
ั ชี 049-3-14596-4
เลขที่เช็ค / Cheque No. เช็คลงวันที่ / Date

ธนาคาร / Bank

สาขา / Branch

จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร /
Authorized Signature
ผู้รับเงิน

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) Amount in Words (Baht)

 เงินสด / Cash

For Customer

สาขาที่รับฝาก (Branch).............................................................

สําหรับลูกค้า /

ใบนําฝากหลักประกัน (Deposit Collateral Slip)

Computer Print

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ผู้รับมอบอํานาจ

ASL SECURITIES CO. LTD.,
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

วันที่ (Date).....................................

343-343/1, 343/4-5 ถนนคลองลําเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงก่มุ กรุงเทพ ฯ 10230
เลขประจําตัวผ้เู สียภาษี 0105557112811

สาขาที่รับฝาก (Branch).............................................................

เพื่อเข้าบัญชี บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด เพือ� การจองซือ� หลักทรัพย์
Payment to ASL Securities Company Limited For Subscription

Ref.1 เลขทีผ่ ้ ถู ือห้ นุ 10 หลัก
Customer’s A/C No. (10-Digit)
Ref.2 เลขบัตรประชาชน (ID Card / Passport) ......................................................

เลขทีบ� ญ
ั ชี 049-3-14596-4
เลขที่เช็ค / Cheque No. เช็คลงวันที่ / Date

ธนาคาร / Bank

สาขา / Branch

จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร /
Authorized Signature
ผู้รับเงิน

 เงินสด / Cash

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) Amount in Words (Baht)

ผู้รับมอบอํานาจ

ผู้นําฝาก .....................................................................................โทร.................................................................

For Bank

ชื่อ-นามสกุล (ลูกค้า)
Name – Surname ……………………………………………………....................

สําหรั บธนาคาร /

ใบนําฝากหลักประกัน (Deposit Collateral Slip)

Computer Print

ผู้นําฝาก .....................................................................................โทร.................................................................

ปิ ดอำกร
แสตมป์
30 บำท

สิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 6
หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัท มำสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)

ทำที่...............................................................
วันที่...............................................................
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท) ................................................................................................ (“ผู้มอบอำนำจ”)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่............................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน / เลขที่หนังสือเดินทำง ......................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ..........................................................................................................................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................
แขวง/ตำบล ...................................................................................... เขต/อำเภอ.......................................................
จังหวัด ................................................... ประเทศ ....................................................... รหัสไปรษณีย.์ .......................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มำสเตอร์คลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตำมทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกำหนด
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ที่ 10 พฤษภำคม 2565 จำนวน ........................................... หุน้ มีสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้
สำมัญเพิ่มทุน จำนวน........................................... หุน้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนทีอ่ อกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ำพเจ้ำขอมอบอำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน / เลขที่หนังสือเดินทำง ............................................................................................................
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน ....................................
แขวง/ตำบล ...................................................................................... เขต/อำเภอ.......................................................
จังหวัด ................................................... ประเทศ ................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
เป็ นผูร้ บั มอบอำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำพเจ้ำ (“ผู้รับมอบอำนำจ”) ในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวน
........................................... หุน้ แทนหรือในนำมของข้ำพเจ้ำ ตลอดจนกำรลงนำม ทำกำรแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อควำม
ใด ๆ ในใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว รวมถึงกำรกระทำอื่นใดอันจำเป็ น
เพื่อให้กำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวลุลว่ งจนเสร็จกำร หนังสือมอบอำนำจฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ตำมวัตถุประสงค์
ดังกล่ำวข้ำงต้น กำรกระทำใด ๆ ที่ผรู้ บั มอบอำนำจได้กระทำลงภำยใต้หนังสือมอบอำนำจฉบับนีจ้ ะมีผลผูกพันข้ำพเจ้ำ
เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูถ้ ือหุน้
(...........................................................)
ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ บั มอบอำนำจ
(..........................................................)
หมำยเหตุ: โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อบอำนำจ และ/หรือ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูม้ อบอำนำจ และสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผูม้ ีอำนำจลงนำม พร้อมสำเนำบัตรประชำชนของผูร้ บั มอบอำนำจ ซึง่ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7

แผนที่สถานที่รับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

สถานที่รับจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
สถานที่ติดต่อ : 343-343/1,343/4-5 ถนนคลองลาเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์

:

(66) 0-2508-1567 ต่อ 3502

