
93 14 10400 0-2009-9999

Subscription Form No

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

Subscription Date  June 202    7 256 7 June 202    8 256 8 June 2021 256 1 June 202     2 256 2 June 202      

Subscriber please clearly fill in the spaces below

To Board of Directors of Masterkool International Public Company Limited the Company

I We     Mr Mrs Miss          Company

Registration No Tel

ID Card Work Permit Passport Juristic ID No

Address 

According to the Share Register Book as of Record date,  202 , I We own 

shares 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 No of shares subscription Shares Total payment amount Baht

Subscription for full of the entitlement

Subscription for less than the entitlement

Subscription in excess of the rights only the excess portion

Total Subscription

I We enclose my our payment by

Money transfer through System 

1 - 256 256

Personal Cheque Cashier Cheque Draft   dated 1 - June 202 and can be collected from clearing house in Bangkok within June 202

payable to ASL Securities Company Limited For Subscription

Cheque No 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

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

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  Please read the relevant information carefully before subscription

Suitability Test Suitability Test for share subscription

1 Suitability Test I we already conducted the Suitability Test, and I we acknowledge my our risk tolerance level

2 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 Subscription Form No

The Company received payment from For a subscription of the newly issued ordinary

shares of the Company of Share 0 at Baht 0  per share totaling of Baht 

made payable by         

Money transfer through ystem of 

Deposit Personal Cheque Cashier Cheque Draft o  Public Company Limited 

Cheque No Date Bank Branch 

If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow 

Issue a share certificate in the Name of Thailand Securities Depository Co , Ltd For Depositor Participant number Securities trading account number

600 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 

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

Authorized Officer  

1 1 One Subscription Form per One Shareholder Register No Only

3 Enclosure No 3

Choose only one



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (KOOL)  

Notification of the subscription for Right offering (XR) of KOOL 

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

  KOOL 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR     09/05/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    11/05/2022 

 อัตราสว่น (ratio)    
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New)  

  1:1.5 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.50   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Subscription Period)     01/06/2022 - 08/06/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใชส้ทิธกิารจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ

ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          01/06/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

  

 



 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering: RO) 

ของ 

 

บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งวนัที ่1 - 8 มถุินายน 2565 



 

ที ่IM1-LE-CS-22-05-04       

วนัที ่9 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง แจง้สทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน  
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

 

 

 

 

1. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
2. ใบรบัรองสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนให้กบัผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ที่ออกโดย

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
3. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
4. เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทั

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 
5. ใบน าฝากแบบ Bill Payment 
6. หนงัสอืมอบอ านาจส าหรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
7. แผนทีส่ถานทีร่บัจองซือ้และรบัช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 

ดว้ยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ของบรษิทั มาสเตอรค์ูล 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2565 ได้มมีติอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทจ านวน 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  750,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 
1,800,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถ้อืหุ้นตามสดัส่วนการถอืหุน้ ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยก าหนดวนัจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนไว้เป็นช่วงวนัที่ 1 มถุินายน 
2565 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. จนถงึวนัที ่8 มถุินายน 2565 เวลา 15.30 น. 

บรษิทั จงึเรยีนมาเพื่อแจง้สทิธขิองท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น
การถือหุ้น ซึ่งมจี านวนตามที่ระบุไว้ในใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกโดยบรษิัท ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2 และบรษิทั ไดก้ าหนดรายละเอยีดการออกและเสนอขาย
พรอ้มทัง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ไวใ้นหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนให้กบัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 และหากมขีอ้สงสยักรุณาตดิต่อ นางสาว
มลัลกิา ตระกูลไทย เลขานุการบรษิัท บรษิัท มาสเตอร์คูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2953-
8800 ต่อ 400 - 401 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ  

 
 ขอแสดงความนบัถอื 

    -นายนพชยัวรีะมาน- 
                       (นายนพชยั วรีะมาน) 
                       กรรมการผูจ้ดัการ 



 
 

 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering: RO) 

 

ของ 

 

บริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 



2 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ของบริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

1. วนัเดือนปี และครัง้ท่ีของการประชมุผูถ้ือหุ้นท่ีมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
-  การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2565 เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 2565 มมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วนการถอืหุน้จ านวน 1,800,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดมิต่อ 1.5 หุน้
สามญัเพิม่ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท 

- การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นในครัง้นี้ เป็นไปตามมติทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2565 เมื่อวนัที่ 29 
เมษายน 2565 

2. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
ดว้ยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2565 ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

จ านวน 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน  750,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จ านวน 1,800,000,000 หุ้น  
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.50 บาท ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญั ต่อ 1.5 หุน้สามญัเพิม่ทุน   

3. วนัก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
บรษิทัไดก้ าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (Record Date) ในวนัที ่10 พฤษภาคม 2565 

4. ก าหนดการจองซ้ือและรบัช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  
4.1 ก าหนดวนัจองซ้ือและการรบัช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2565  เวลา 09.00 น. ถงึวนัที ่8 มถุินายน 2565 เวลา 15.30 น. 

4.2 สถานท่ีรบัจองซ้ือและรบัช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ได ้ณ ทีท่ าการตวัแทนรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุน (“ตวัแทนการรบัจองซื้อฯ”) คอื 

ฝ่ายทะเบยีนหลกัทรพัย์ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 
เลขที ่343-343/1, 343/4-5  ถนนคลองล าเจยีก แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศพัท:์ 0-2508-1567 ต่อ 3502 
E-mail: operation@aslsecurities.com 
เจา้หน้าทีท่ีต่ดิต่อ คุณศรนิทร  อุนจะน า 

นอกจาก การจองซ้ือหุ้นท่ีส านักงานใหญ่ของตวัแทนรบัจองซ้ือหุ้นของบริษทัฯ ดงัท่ีกล่าวแล้ว ผูถ้ือหุ้นเดิมท่ี
มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซ้ือหุ้นผา่นระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต ์ www.aslsecurities.com  ตามท่ี
ระบใุนหวัข้อ 4.5 วิธีการจองซ้ือ และช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

4.3 เง่ือนไขการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
4.3.1 ในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ผูถ้อืหุน้สามารถจองซื้อหุน้เพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรไดอ้ีกไม่เกนิ 1 

เท่าของสทิธทิีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัในราคาเดยีวกนั  
4.3.2 ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนเป็นจ านวนน้อยกว่าหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร 

ตามสทิธ ิใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืนัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิละช าระเงนิครบถว้นตามทีร่ะบุใน ใบ
จองซื้อส าหรบัการจองเกนิสทิธดิงักล่าวทุกราย 

4.3.3 ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกนิสทิธิมากกว่าหุ้นที่เหลอืจากการจดัสรรตามสทิธ ิ ให้จดัสรร 
หุน้ส่วนทีเ่หลอืนัน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของผูท้ีจ่องซื้อ 

4.3.4 กรณจีองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธ ิหรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร ผูถ้อืหุน้ทีแ่จง้ความประสงค์จองซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธหิรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร จะไดร้บัจดัสรรทัง้จ านวนทีจ่องซื้อ 
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4.3.5 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหมเ่กนิสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะตอ้งแจง้ความ
ประสงค์ในการจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เกนิสทิธใินใบจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ในคราวเดยีวกนั กบัการ
จองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหมต่ามสทิธ ิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ในส่วนเกนิกว่าสทิธขิา้งต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนเกนิกว่าสทิธริายใดถอืหุน้ของบรษิทั ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของคนต่างด้าว ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ซึง่ปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้บรษิทั ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีไ่ดอ้อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

1)   ในกรณีที่มหีุ ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจ านวน
มากกว่าหรอืเท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอื ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อื
หุ้นที่จองซื้อหุ้นเกนิกว่าสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิและได้ช าระค่าจองซื้อหุน้ ครบถ้วนตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงจองซื้อเกนิกว่าสทิธทิัง้หมดทุกราย  

2)  ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ในรอบแรกในจ านวนน้อย
กว่าจ านวนหุน้ทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวตาม ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
2.1) บรษิทั จะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวโดยน าสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิแต่ละรายมา

คณูดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื ผลลพัธจ์ากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อ เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย
มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร ในกรณทีีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิ้ง อย่างไรกต็าม จ านวนหุน้ทีจ่ะไดร้บั
การจดัสรรจะตอ้งไมเ่กนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายไดจ้องซื้อและช าระราคาค่าจองซื้อครบถว้นแลว้  

2.2) ในกรณทีีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2.1) บรษิทั จะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าว ใหแ้ก่ผูท้ ีจ่อง
ซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายซึ่งยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของ ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่า
สทิธ ิโดยน าสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายนัน้มา คณูดว้ยจ านวนหุน้ทีค่งเหลอื
นัน้ ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร 
ในกรณทีีม่เีศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ อย่างไรกต็าม จ านวนหุน้ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรจะตอ้งไมเ่กนิ
จ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายไดจ้อง ซื้อและช าระราคาค่าจองซื้อครบถว้นแลว้ ทัง้นี้ บรษิทั จะจดัสรรหุน้
ใหแ้ก่ผูท้ ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิตามวธิกีารในขอ้นี้จนกว่าไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร กรณีการจองซื้อหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรอืขา้มจุดที่
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิทั ผูจ้องซื้อมหีน้าทีต่้องด าเนินการ ตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4.3.6 เงือ่นไขการจองซื้ออื่น ๆ  
1) ในกรณชี าระค่าจองซื้อหุน้ดว้ยเชค็บุคคล หรอื เชค็ธนาคาร (แคชเชยีรเ์ชค็) หรอื ตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท)์ การ

ช าระเงนิค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายท าการขึ้นเงนิตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และบริษัท
สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อไดแ้ลว้เท่านัน้ 

2) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซื้อและช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนแลว้ จะไมม่สีทิธยิกเลกิการจองซื้อ 
3) หากผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อไม่สามารถช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืมไิดป้ฏบิตัติามวธิกีารช าระ

เงนิค่าจองซื้อและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดเพือ่ใหส้ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจอง
ซื้อไดต้ามเงือ่นไข หรอืบรษิทัไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อได ้(ไมว่่าในกรณใีด ๆ กต็ามดว้ยเหตุทีม่ใิช่
ความผดิของบรษิทั) ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ภายในระยะเวลาการจองซื้อตามทีก่ าหนด หรอืจองซื้อดว้ย
วธิกีารอื่นทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ฉบบันี้ หรอืน าส่งเอกสาร
ประกอบการจองซื้อไมค่รบถว้น บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้เดมิสละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
และบรษิทัขอสงวนสทิธใินการไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิรายดงักล่าว 

4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกขอ้มูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน หรอืไม่สมัพนัธ์กนั 
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการใชข้อ้มลูในเอกสารประกอบการจองซื้อตามทีเ่หน็สมควรในการจัดสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุน อย่างไรกต็าม ในกรณดีงักล่าว บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหุน้เดมิสละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน และบรษิทัขอสงวนสทิธใินการไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิรายดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ที่
มไิดใ้ชส้ทิธจิองซื้อ หรอืมไิดใ้ช้สทิธภิายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธกิารจองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุน ครัง้นี้ 
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5) ในกรณหีากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้สามญัของผูถ้อืหุน้ต่างดา้วเกนิกว่าจ านวน
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั บรษิัท ขอสงวนสทิธใินการไม่จดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดงักล่าวอาจไม่ได้รบัการจดัสรร หรอื
ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เพยีงบางส่วน และในกรณเีช่นว่านัน้ บรษิทัจะไมช่ดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ต่างดา้วรายดงักล่าว และผูถ้อืหุน้ต่างดา้วรายดงักล่าวไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากบรษิทั 
ทัง้สิ้น ทัง้นี้บรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการ
จดัสรรไมค่รบแก่ผูจ้องซื้อ (ตามทีร่ะบุในขอ้ 4.6) 

6) ผูถ้อืหุน้เดมิจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น ๆ เอง (ถา้ม)ี  
7) ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้เดมิไดร้บัใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนมากกว่า 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ผูถ้อื

หุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รบั
ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน กล่าวคอื เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้เท่านัน้ หากผูถ้อืหุน้เดมิจองซื้อดว้ยเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้หมายเลขเดยีว โดยรวมสทิธทิีจ่ะไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ของทุกหมายเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เขา้ดว้ยกนัเป็นรายการเดยีวกนั หรอืระบุขอ้มลู
ดงักล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดยีวกนั ผูจ้องซื้ออาจไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ครบตาม
สทิธทิัง้หมดทีม่ตีามเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทุกหมายเลขรวมกนั และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ ตามทีเ่หน็สมควร หรอืไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อรายดงักล่าว 

8) บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดวธิกีารจองซื้อ การช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิปัญหาอุปสรรค หรอืขอ้จ ากดั ในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 

4.4 เอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  กรณีไม่ได้จองหุ้นผา่นระบบออนไลน์ 

ผูจ้องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จะตอ้งยืน่เอกสารประกอบการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้ 
1) ใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน สิง่ทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 ทีก่รอกรายละเอยีดการจองซื้ออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ

ชดัเจน โดยจะตอ้งระบุจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซื้อแต่ละรายตอ้งการจองซื้อตามสทิธ ิตามทีแ่สดงไวใ้นใบรบัรองสทิธกิาร
จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน พรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อ และในกรณีทีผู่จ้องซื้อเป็นนิตบิุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี ทัง้นี้  ผูถ้อืหุน้สามารถยืน่ใบจองซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุน 1 ใบต่อใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 ฉบบั เท่านัน้ 

2) ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนซึง่ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั สิง่ทีส่่ง
มาด้วย 2 ซึ่งเป็นนายทะเบยีนของบรษิัทและได้จดัส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกบั
หนังสอืฉบบันี้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้จะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 1 ฉบบั ต่อใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุน 1 ฉบบัเท่านัน้ 

3) หลกัฐานการช าระเงนิ ได้แก่  หลกัฐานใบแจ้งการโอนเงนิ หรอืหลกัฐานการช าระเงนิผ่านช่องทาง Electronic       
(Internet Banking/ Mobile Application) พร้อมทัง้ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ -นามสกุล (ตามที่ปรากฎใน
ใบรบัรอง   สทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน และหมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐาน
การช าระเงนิ)  

4) ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรพัย์ หรอื กระแสรายวนัของ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
(มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั
(มหาชน) และ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบญัชเีงนิฝากธนาคารต้องเป็นชี่อ
เดยีวกบัผูจ้องซื้อหุน้เท่านัน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง (ส าหรบักรณีผูจ้องซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร หรอื
ไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามจ านวนทีจ่องซื้อเกนิสทิธ ิ

โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดรบัเงินสดเพือ่ช าระค่าจองซ้ือหุ้น 
กรุณาฝาก/โอนเงนิเพยีงครัง้เดยีว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทัง้กรณีจองซื้อตามสทิธ ิหรอืน้อยกว่าสทิธ ิหรอืจอง

ซื้อเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร 
กรุณาระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุ้น (ตามทีป่รากฏในใบรบัรองสิทธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน สิง่ทีส่่งมา

ดว้ยล าดบัที ่2  ชือ่-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงนิ 
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5) เอกสารประกอบการแสดงตน 

บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืในกรณีที่ไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีที่มกีาร
เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกบัชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนด
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record date) ที ่10 พฤษภาคม 2565 หรอืในใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหแ้นบ
ส าเนาเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พรอ้ม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

บุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไมห่มดอายุ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกนิ 3 เดอืนก่อนวนั
จองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาบตัรพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ หรอื ส าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีไม่ไดม้สีญัชาตไิทย) (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่
หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืหนงัสอื
รบัรองของบรษิทัทีม่อีายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอื
เดนิทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง ส าเนา
เอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องแลว้ ต้องไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public 
และรบัรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีส่ถานทูตไทย หรอืสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท า  
และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ 

6) หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณทีีม่อบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจมา
กระท าการแทน) พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ ตามข้อ 5) 
(แลว้แต่กรณ)ี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่6 

7) ส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพิม่ทุนไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ในนามผูจ้อง
ซื้อ โปรดกรอกรายละเอยีดใน “เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์าก
เขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account)” สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4  

8) ส าหรบัผู้ถือหุน้ทีม่กีารจองเกนิสทิธ ิต้องแนบส าเนาหน้าแรกสมุดบญัชธีนาคารทีแ่สดงเลขที่บญัชเีงนิฝากออม
ทรพัย ์/ กระแสรายวนั (กรณมีกีารคนืเงนิจองเกนิสทิธ)ิ 

4.5 วิธีการจองซ้ือ และช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  
ผูถ้อืหุน้เดมิทีป่ระสงค์จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จะต้องกรอกรายละเอยีดใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน และชดัเจน พรอ้มทัง้
ลงลายมอืชือ่ผูจ้องซื้อในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยผูจ้องซื้อหรอืผูร้บัมอบอ านาจตอ้งยืน่เอกสารประกอบการจอง
ซื้อ ช าระเงนิค่าหุ้นเต็มตามจ านวนทีจ่องซื้อ ณ ที่ท าการของตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้เพิม่ทุน และช าระเงนิค่าหุน้
สามญัเพิม่ทุน ดว้ยวธิกีารอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 วิธีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
1) การจองซ้ือโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

ผูจ้องซื้อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนพรอ้ม
ลงลายมอืชือ่ผูจ้องซื้อ หากผูจ้องซื้อเป็นนิตบิุคคล ใบจองซื้อจะตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี โดยข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นใช้ในการด าเนินการรู้จกัลูกค้า และ
ตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 
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2) การจองซ้ือผา่น ระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเวบ็ไซต ์www.aslsecurities.com 
การช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ผูจ้องซื้อสามารถช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้ ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2565  เวลา 09.00 น. ถงึวนัที ่8 มถุินายน 2565 
เวลา 15.30 น. (รวม 5 วนัท าการ) โดยมวีธิกีารดงันี้ 

• กรณีช าระด้วยเชค็ แคชเชียรเ์ชค็ หรือดรา๊ฟท์ 
ผูถ้อืหุน้แนบเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ โดยสัง่จ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั เพื่อการจองซื้อ
หลกัทรพัย์” ลงวนัที่ 1  หรอืวนัที่ 2 หรอืวนัที่ 6 หรอืวนัที่ 7 มถุินายน 2565 เท่านัน้ โดยเช็ค แคชเชยีร์เชค็    
หรอืดร๊าฟท์ ดงักล่าวจะต้องสามารถทราบผลการเรยีกเกบ็เงนิจากส านักหกับญัชใีนกรุงเทพมหานคร ภายใน
เวลา Clearing ของธนาคาร ของวนัที ่7 มถุินายน 2565 เท่านัน้ โดยชื่อเจา้ของเชค็ต้องเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้อง 
พร้อมน าฝาก เขา้บญัช ีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บญัช ี049-3-14596-4  ชื่อบญัช ี“บรษิัทหลกัทรพัย์ เอเอ
สแอล จ ากดั เพือ่การจองซื้อหลกัทรพัย์” ภายในวนัที ่7 มถุินายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 
ระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนฯ)  
ระบุ Ref.2 เป็นเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืเลขหนงัสอืเดนิทาง 

 กรณีช าระด้วยการโอนเงินเข้าบญัชี (งดช าระค่าจองซ้ือหุ้นด้วยเงินสด) 
ผูถ้อืหุน้ต้องน าฝากเขา้บญัช ีธนาคารไทยพาณิชย ์เลขทีบ่ญัช ี049-3-14596-4 ชื่อบญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ เอ
เอสแอล จ ากดั เพื่อการจองซื้อหลกัทรพัย์” หรอืสามารถโอนเงนิช าระผ่านช่องทาง Mobile Banking / Internet 
Banking ของธนาคาร  

เริม่โอนได้ตัง้แต่ วนัที่ 1 มถุินายน 2565 เวลา 9.00 น. ถึงวนัที่ 8 มถุินายน 2565 เวลา 15.30 น. และน าส่ง
เอกสารการจองพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ (ใบน าฝาก Pay-in) ฉบบัจรงิ ไปทีท่ าการของตวัแทนการรบัจองซื้อ
หุน้เพิม่ทุน ไมเ่กนิวนัที ่8 มถุินายน 2565 เวลา 15.30 น. 

กรณุาฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจองซ้ือ ทัง้กรณีจองซ้ือตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ หรือ
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิทีไ่ด้รบัการจดัสรร 

กรุณาระบุเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่2)  ชือ่-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงนิ 

 การโอนเงินผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS  
ส าหรบัผู้จองซื้อที่มบีญัชีซื้อขายหลกัทรพัย์กบั บริษัทหลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ ากดั เท่านัน้  โดยผู้จองซื้อ
สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบญัชี หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตัิกา รหลกัทรพัย์ และบญัชี
ธนาคารดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซื้อ 

4.6 การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม  
ในกรณผีูถ้อืหุน้ช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนโดยการโอนเงนิเขา้บญัช ีแต่ผูถ้อืหุน้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทุน เนื่องจากปฏบิตัผิดิเงือ่นไขการจองซื้อ หรอื ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนน้อยกว่าจ านวนหุน้สามญัเพิม่

ทุนทีป่ระสงคจ์ะจองซื้อเกนิสทิธ ิบรษิทัจะคนืเงนิดงักล่าวโดยไมม่ดีอกเบีย้ และไมม่คี่าเสยีหายใด ๆ ภายใน 10 วนัท า

การนบัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อหุน้ ตามวธิกีารใด วธิกีารหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1) โอนเงนิเขา้บญัชขีอง ธนาคารยูโอบ ีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต และ ธนาคารออมสนิ เท่านัน้ โดยตอ้งแนบ ส าเนาหน้าแรกของ

สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัของธนาคารดงักล่าวขา้งตน้ทีแ่สดงเลขทีบ่ญัช ีและชือ่บญัชขีองผู้

ถอืหุน้ พรอ้มลงลายมอืชือ่ รบัรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

2) จ่ายเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูถ้อืหุน้เท่านัน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดแ้นบส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชี
เงนิฝาก หรอืผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มบีญัชเีงนิฝากกับธนาคารต่าง ๆ ตามทีร่ะบุในขอ้ 1) โดยบรษิทัฯ จะจดัส่งเชค็คนืเงนิ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่ปรากฎในบญัชรีายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 
(Record Date) 

http://www.aslsecurities.com/
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หมายเหตุ: ผูจ้องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากเชค็คนืเงนิทีไ่ม่ได้รบั

การจดัสรร 

อย่างไรกด็ไีมว่่าในกรณใีด ๆ หากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อผ่านระบบการโอน
เงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer System”หรอื “ATS” ) หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหุน้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัเงนิจองซื้อหน้คนืแลว้โดยชอบ และผู้
จองซื้อจะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ อกีต่อไป ทัง้นี้หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้
บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืเกดิการสูญหายในการจดัส่งเชค็ ซึ่งไม่ใช่ความผดิของตวัแทนการรบัจองซื้อหุน้ของ
บรษิทัฯ เช่น ขอ้มลู ชือ่ ทีอ่ยู่ของผูจ้องซื้อไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อ ตวัแทนการรบัจองซื้อ
หุน้ของบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

4.7 การสละสิทธิการจองซ้ือ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่ไิดใ้ชส้ทิธจิองซื้อ หรอืมไิดใ้ชส้ทิธภิายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืมไิดช้ าระเงนิ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ไว ้หรอื บรษิทัไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้
สละสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุในครัง้นี้ 

4.8 วิธีการส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  
1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ซึ่งผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์อยู่  

บรษิทัจะด าเนินการน าหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้
ฝาก” โดยศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ และบรษิทัหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้ทีผู่จ้องซื้อฝากไวแ้ละออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 15 วนัท าการ นับแต่วนัปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผูจ้องซื้อจะสามารถ
ขายหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ 
อนุญาตใหหุ้น้ของบรษิทั ท าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2) ในกรณีที่ผู้ จองซื้ อประสงค์จะฝากหุ้น ไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  สมาชิก เลขที่  600  
บรษิัทจะด าเนินการน าหุน้ที่ได้รบัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดย
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้เขา้บญัชดีงักล่าวในนามของผูจ้องซื้อ และออกหลกัฐานการ
ฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผูจ้องซื้อจะสามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บั
การจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตใหหุ้น้ของบรษิทัท าการซื้อขายได้ ใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได ้กต่็อเมือ่ผูจ้องซื้อโอนหุน้ออกจากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที่ 600 มา
เขา้สู่บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ของตนเองก่อน และหากผูจ้องซื้อต้องการถอนหลกัทรพัย์ดงักล่าว สามารถตดิต่อ
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึง่จะมคี่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด (ทัง้นี้
ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชี
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 ใหค้รบถ้วนและยื่นพรอ้มใบจองซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน) 

3) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุน้ในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในฐานะนายทะเบยีนของ
บรษิทัจะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณยีล์งทะเบยีน ตามชือ่และ
ที่อยู่ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุ้นของบรษิทัตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record 
date) ในวนัที ่10 พฤษภาคม 2565 ภายใน 15 วนั นับแต่วนัปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผูจ้องซื้อจะไม่สามารถ
ขายหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซื้ออาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจาก
ทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน รายใดมไิด้ระบุวธิกีารที่จะให้บรษิัทส่งมอบหลกัทรพัย์ไว้ในใบจองซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุน บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อตามขอ้ 3) แทน 

4.9 ข้อมลูส าคญัอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
1)  ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อจะไดร้บัหลกัฐานการรบัฝากการจองซื้อทีล่งชือ่รบัจากเจา้หน้าทีผู่ร้บัจองซื้อหุน้เพือ่เป็น

หลกัฐานในการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
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2)  ผู้ถือหุ้นเดมิทีม่ไิด้ใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน หรอืมไิด้ช าระเงนิตามวนัและเวลาที่ก าหนด หรอืเช็คบุคคล 
หรอืเชค็ธนาคาร (แคชเชยีรเ์ชค็) หรอืตัว๋แลกเงนิ (ดร๊าฟท)์ ทีส่ ัง่จ่ายไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดต้ามวนัทีท่ีส่ ัง่จ่าย
บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อืหุน้ดงักล่าวสละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

3) ชื่อผูจ้องซื้อและชื่อเจา้ของบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื่อเดยีวกนัหากเป็นเลขบญัชทีีซ่ื้อขายหลกัทรพัย์
ของบุคคลอื่น จะท าใหไ้มส่ามารถฝากหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้บญัชไีด ้ในกรณดีงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธใินการส่ง
มอบหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว โดยการออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อและจดัส่งใหก้บัผูจ้องซื้อตามที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่
สามารถขายหุ้นที่ได้รบัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบัใบหุ้นซึ่ งผู้จองซื้ออาจได้รบัใบหุ้น
ภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้ร ับอนุมตัิให้เข้าท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วทัง้นี้บริษัทจะไม่
รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ดงักล่าวในทุกกรณ ี 

4) หากจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ระบุในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน มากกว่าจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช าระ บรษิทัขอสงวน
สทิธทิีจ่ะถอืตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัจากการจองซื้อเป็นหลกั 

5) หากจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ระบุในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนน้อยกว่าจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช าระ บรษิทัขอสงวน
สทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แต่ละรายตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร 

6) ผูถ้อืหุน้ทีใ่ชส้ทิธใินการจองซื้อจะตอ้งระบุรหสับรษิทัหลกัทรพัย(์ตามทีร่ะบุไวด้า้นหลงัใบจอง) ทีผู่ถ้อืหุน้มบีญัชซีือ้
ขายหลกัทรพัย์อยู่และเลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ทีป่ระสงค์จะใหโ้อนหุน้สามญัเพิม่ทุน ทีไ่ดร้บัการจดัสรรเขา้
บญัชดีงักล่าวใหถู้กต้องโดยชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดยีวกนักบัผูจ้องซื้อ 
หากระบุรหสับรษิทัหลกัทรพัย์หรอืเลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกตอ้งหรอืระบุเลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์
ของบุคคลอื่นจะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้สามญัเพิม่ทุน เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึ่งในกรณีดงักล่าว บรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของหุ้นสามญัเพิม่ทุน หรอื ความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามญัเพิม่ทุนคนืและ
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการส่งมอบหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงักล่าวโดยออกใบหุน้ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนาม
ของผูจ้องซื้อ และจดัส่งใบหุน้ใหต้ามชือ่ทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ 
วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้น (Record date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการ
จองซื้อ ซึ่งบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการ
ซื้อขาย 

5 วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
การเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ในครัง้นี้บรษิทัจะไดร้บัเงนิจ านวน 900 ลา้น
บาท โดยมวีตัถุประสงคใ์นการออกหุน้และแผนการใชเ้งนิ ดงันี้ 
(1) ใชช้ าระหนี้ของบรษิทั และเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการด าเนินงานของบรษิทั บรษิทัย่อย และกจิการร่วมคา้ 300 ลา้นบาท 
(2) ลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ให้สนิเชื่อ และลงทุนในธุรกจิซื้อมาขายไป (Trading) ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัของบรษิทั 

600 ลา้นบาท 

6 ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
(1) มเีงนิทุนเพยีงพอในการขยายธุรกจิ 
(2) ดอกเบีย้จ่ายลดลง 
(3) เพิม่รายได ้และก าไรแก่บรษิทั 

7 นโยบายเงินปันผล และสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนท่ีเพ่ิมทุน 
(1) นโยบายเงนิปันผล 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธภิายหลงัการหกัภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงนิสะสมอื่น 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่น้อยกว่า
อตัราที่ก าหนดขา้งต้น หรอืงดจ่ายเงนิปันผล โดยขึ้นอยู่กบัภาวะเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพ
คล่องของบรษิทั และบรษิทัย่อย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ภายใตเ้งือ่นไขทีว่่า บรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดเพยีงพอส าหรบัการด าเนินธุรกจิ และการด าเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุ้นของบรษิทัเหน็สมควร 
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(2) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่เมือ่ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัแลว้ 

(3)  อื่น ๆ 
- ไมม่ ี– 

8 รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นของบริษทัจดทะเบียน  
8.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุน้  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 = (0.83-0.632) 
  (0.83) 
 = รอ้ยละ 23.86 
โดยที ่   
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = โดยใช้ราคาซื้อขายล่าสุดของวนัที่ 10 มนีาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั หุ้นละ 0.83 

บาท 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย   = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้)  + (ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ผูถ้อืหุน้

เดมิ  x จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ) 
  (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ) 
 = (0.83x1,200,000,000)+(0.50x1,800,000,000)  
  (3,000,000,000) 
 = 0.632 ต่อหุน้ 

8.2 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้น (Control Dilution) 
ภายหลงัการออกเสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นตามสดัส่วนการถอืหุน้ สดัสว่นถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิ
จะเปลีย่นแปลงไปดงันี้ 
สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้  = Qr / (Qo+Qr) โดยที ่ 

Qo =  จ านวนหุน้สามญัทีม่อียู่เดมิ 1,200 ลา้นหุน้  
Qr  = จ านวนหุน้ใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 1,800 ลา้นหุน้  
ดงันัน้  Control Dilution   =  Qr / (Qo+Qr) 
                                  =  0.6  

=  60%  
8.3 ผลกระทบต่อก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

เท่ากบัผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) อย่างไรกต็ามเงนิที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิม่
ทุนจะถูกน าไปใชล้งทุนเพือ่ก่อใหเ้กดิผลก าไรกลบัมาแก่ผูถ้อืหุน้ และจะท าใหก้ าไรสุทธต่ิอหุน้เพิม่ขึน้ในทีสุ่ด 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทั  

1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 
ชือ่บรษิทั   บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบยีนบรษิทั 0107557000365 
ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ 22 ซอย 2 เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์  0-2953-8800  
โทรสาร   0-2589-8586  
ทุนจดทะเบยีน 1,200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.25 บาท รวม 300,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้  1,200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.25 บาท รวม 300,000,000 บาท 
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2. ประเภทกิจการและลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกัในปัจจบุนั 
บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั หรอื KOOL”) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่3 มถุินายน 2545 

และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2558 ประกอบธุรกิจหลกัคือ การจดัหาและจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑ์ท าความเย็น ได้แก่ พดัลมไอเย็น พดัลมไอน ้า และพดัลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสนิค้า “MASTERKOOL” และ 
“CoolTop” รวมถึงให้บรกิารเช่าใช้ผลติภณัฑ์ดงักล่าวส าหรบัการจดักจิกรรมกลางแจ้ง และให้บรกิารออกแบบติดตัง้ระบบ
ระบายความร้อนภายในอาคารโรงงานหรอืคลงัสินค้า รวมทัง้ให้บรกิารรบัประกนั บ ารุงรกัษาภายหลงัการขายหรอืติดตัง้ 
นอกจากนี้  เมื่อเดือนมกราคม 2565 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในกลุ่มบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จ ากดั (CLH) สดัส่วน 
99.99% ในมลูค่าทัง้สิ้น 61.28 ลา้นบาท ช าระดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิทัจ านวน 68.62 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 
0.893 บาทแทนการจ่ายช าระดว้ยเงนิสด และเขา้ซื้อหุน้บรษิทั แคปปิตอล ลิง้ค ์อุดรธานี จ ากดั (CLU) จ านวน 39,998 หุน้ มลู
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาทในราคาเสนอขายหุน้ละ 2,555.58 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 102.21 ลา้นบาท คดิเป็น 99.99% 
ของหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด โดยจ่ายช าระค่าตอบแทนดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิัทจ านวน 114.46 ลา้นหุน้ 
มลูค่าหุน้ละ 0.893 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 102.21 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทัมบีรษิทัย่อยรวม 5 แห่ง และกจิการร่วมคา้ 2 แห่ง 
ไดแ้ก่  
บรษิทัย่อย 
1) บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชัน่ จ ากดั บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มวีตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจบริการให้

ค าปรกึษา ออกแบบ ตดิตัง้ จ าหน่าย และใหบ้รกิารเกีย่วกบัระบบประหยดัพลงังาน และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
2) บรษิทั แคปปิตอล ลิง้ค ์โฮลดิง้ จ ากดั บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ด าเนินธุรกจิการลงทุน 
3) บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ด ไวเซอรี่ จ ากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือทางอ้อมผ่านบริษัท      

แคปปิตอล ลิง้ค ์โฮลดิง้ จ ากดั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ด าเนินธุรกจิใหค้ าปรกึษาดา้นการเงนิ 
4) บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 โดยถือทางอ้อมผ่านบริษัท 

แคปปิตอล ลิง้ค ์โฮลดิง้ จ ากดั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ด าเนินธุรกจิดา้นการเงนิ 
5) บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จ ากัด บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีว ัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจ            

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
กจิการร่วมคา้ 

1) บรษิทั เอช-ด ู(ประเทศไทย) จ ากดั บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ด าเนินธุรกจิซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย ์และเป็นนายหน้าซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ 

2) บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอช-ด ูจ ากดั บรษิทัถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 โดยถอืทางออ้มผ่านบรษิทั เอช-ด ู(ประเทศ
ไทย) จ ากดั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ด าเนินธุรกจิบรหิารสนิทรพัย ์ 

 

โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
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2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษทั และบริษทัย่อย (บริษทั อินโนว ์กรีน โซลชูัน่ จ ากดั) 

โครงสรา้งรายไดข้องปี 2562 - 2564 มรีายละเอยีดตามตารางดงัต่อไปนี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทรายได้ของกลุ่มบริษทั 
2562 2563 2564 

ลา้น
บาท รอ้ยละ 

ลา้น
บาท รอ้ยละ 

ลา้น
บาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอเยน็ ( Evaporative Air 
Cooling ) 547.73 76.65 607.92 82.84 405.31 74.28 

รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมไอน ้า ( Misting Fan ) 21.86 3.06 15.96 2.17 7.28 1.33 
รายไดจ้ากการขายกลุ่มพดัลมอุตสาหกรรมและพดัลมระบาย
อากาศ ( Industrial and Ventilation Fan ) 15.08 2.11 22.72 3.10 20.50 3.76 

งานโครงการ ( Project Income ) 11.17 1.56 19.65 2.68 47.12 8.64 
รายไดจ้ากการขายอะไหล่และผลติภณัฑเ์กีย่วกบัโอโซน  
( Spare Parts and Ozone Products) 14.6 2.04 19.22 2.62 11.48 2.10 

รวมรายได้จากการขาย 610.44 85.42 685.47 93.41 491.69 90.11 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร* (Services) 91.09 12.75 46.76 6.37 27.85 5.11 

รวมรายได้ขายและบริการ 701.53 98.17 732.23 99.78 519.54 95.22 
รายไดอ้ื่น** (Others) 13.09 1.83 1.61 0.22 26.09 4.78 

รวมรายได้ 714.62 100.00 733.84 100.00 545.63 100.00 

* รายไดจ้ากการบรกิาร เช่น บรกิารใหเ้ช่าพดัลม บรกิารบ ารุงรกัษาและรบัประกนัสนิคา้ เป็นตน้ 
** รายไดอ้ื่น เช่น เงนิอุดหนุนจากรฐับาล ดอกเบีย้รบั ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น และก าไร(ขาดทุน)จากการ

จ าหน่ายทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

2.2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

ผลติภณัฑ์ของบรษิทัม ี3 ประเภทหลกั ได้แก่ ผลติภณัฑ์เพื่อลดความร้อนและระบายอากาศ ผลติภณัฑ์เกีย่วกบั
โอโซนซึ่งอยู่ในรปูแบบโซลูชัน่เพื่อการประหยดัพลงังาน/อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และผลติภณัฑ์อื่น  นอกจากนัน้บรษิทัฯยงัมี
ผลติภณัฑก์ลุ่มเครือ่งฟอกอากาศ/เครือ่งฆา่เชือ้โรค มบีรกิารใหเ้ช่าใชพ้ดัลม และบรกิารหลงัการขายอกีดว้ย 

1) ผลิตภณัฑเ์พ่ือลดความร้อนและระบายอากาศ 

• กลุ่มพดัลมไอน ้า (Misting Fan) 
พดัลมไอน ้าเป็นระบบท าความเย็นประกอบด้วยพดัลมและเครื่องสรา้งละอองน ้า โดยใช้เทคโนโลยหีลกัการ
ระเหยแบบฉบัพลนัของละอองน ้าทีจ่บัตวักบัความรอ้นภายในอากาศ ซึง่จะช่วยลดอุณหภมูใินพืน้ทีไ่ดป้ระมาณ 
5-15 องศาเซลเซียส และยงัช่วยลดความร้อนในสายการผลติชิ้นงาน เครื่องจกัร ลดไฟฟ้าสถิตให้ได้ตาม
มาตรฐานกระบวนการผลติ ลดฝุ่ น กลิน่ ควนั ใหค้วามสดชืน่แบบธรรมชาต ิเหมาะส าหรบัพืน้ทีบ่รเิวณกลางแจง้ 
พื้นที่เปิดโล่งหรืออาคารที่มีอากาศหมุนเวียนตลอดเวลา   ซึ่งผลิตภัณฑ์พัดลมไอน ้าจัดจ าหน่ายภายใต้
เครือ่งหมายการคา้ “MASTERKOOL”  แบ่งออกเป็น 2 ระบบคอื 
(1) พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสูง (High Pressure) ประกอบดว้ยปัม๊น ้าแรงดนัสูง พดัลมและหวัพ่นละอองน ้า

ขนาดเลก็ ซึ่งหวัพ่นละอองน ้าขนาดเลก็ท าการสรา้งละอองหมอกทีม่คีวามละเอยีดถงึ 5 ไมครอนซึ่งช่วย
ดูดซบัความร้อนจากอากาศได้ด ีโดยผลติภณัฑ์พดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสูงมจี าหน่ายทัง้แบบตัง้ แบบ
แขวน แบบเคลื่อนที่ และแบบติดตัง้งานระบบเหมาะส าหรบัพื้นที่บริเวณกลางแจ้ง พื้นที่เปิดโล่งหรอื
อาคารทีม่อีากาศหมนุเวยีนตลอดเวลา โดยบรษิทัฯเป็นผูผ้ลติพดัลมไอน ้าระบบแรงดนัสงูเอง 

(2) พดัลมไอน ้าระบบจานหมนุความเรว็สงู (Centrifugal Force) ใชแ้รงเหวีย่งหนีจุดศนูย์กลางสรา้งละอองน ้า
ขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถปรบัขนาดละอองน ้า และตัง้เวลาพ่นละอองน ้าได้ โดยผลติภณัฑ์พดั
ลม  ไอน ้าระบบแรงเหวีย่งหนีศูนย์กลางมจี าหน่ายทัง้แบบตัง้ แบบแขวน และแบบเคลื่อนที ่โดยพดัลมมี
ขนาดหน้ากวา้ง 24 และ 26 นิ้ว 
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• กลุ่มพดัลมไอเยน็ (Evaporative Air Cooling) 
บรษิทัเป็นรายแรกทีน่ าพดัลมไอเยน็ออกสู่ตลาด (ตัง้แต่ปี 2552) โดยบรษิทัฯ ไดพ้ฒันาประสทิธภิาพของการ
ท าความเยน็โดยไม่ท าใหเ้กดิละอองน ้า ไม่เปียก และยงัประหยดัพลงังานกว่าการใชเ้ครือ่งปรบัอากาศสงูสุดถงึ
รอ้ยละ 40-60 

ผลติภณัฑ์พดัลมไอเย็นเป็นเทคโนโลยทีีใ่ช้หลกัการระเหยของน ้าที่ผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความรอ้น (Cooling 
Pad) เพือ่ลดความรอ้น โดยใชน้ ้าหมนุเวยีนแลกเปลีย่นความรอ้นกบัอากาศแล้วถ่ายเทเป็นความเยน็  ทัง้นี้ พดั
ลมไอเยน็สามารถลดอุณหภูมขิองอากาศภายนอกไดป้ระมาณ 4-15 องศาเซลเซยีส เพิม่การระบายหมนุเวยีน
อากาศภายในอาคารท าให้อากาศบริสุทธิ ์ออกแบบโดยผสมผสานกับระบบปรบัอากาศทัว่ไป นอกจาก
ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็มปีระสทิธภิาพในการท าความเยน็สงู และประหยดัพลงังานไฟฟ้าแลว้ ผลติภณัฑพ์ดัลม
ไอเยน็ของบรษิทัฯ ยงัมรีะบบฆา่เชือ้โรคในน ้าดว้ยระบบโอโซนซึง่จะใหอ้ากาศทีส่ดชืน่ปราศจากเชือ้โรค 

พดัลมไอเย็นของบรษิัทฯ มจี าหน่ายทัง้แบบเคลื่อนที่ แบบแขวน และแบบ Wall Type ภายใต้เครื่องหมาย
การคา้ “MASTERKOOL” ซึ่งบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑเ์องในบางรุ่น และจา้งผูร้บัจา้งผลติในประเทศ
จนีผลติเป็นสนิคา้ส าเร็จรูปและน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยที่รุ่นทีบ่รษิัทฯ เป็น
ผูอ้อกแบบเอง บรษิทัฯ ไดย้ื่นขอรบัสทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ส าหรบัพดัลมไอเยน็แลว้กบักรมทรพัยส์นิ
ทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็มดีว้ยกนัทัง้หมด 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
(1) พดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นที ่MASTERKOOL I-Kool(“MIK”) พดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นทีเ่หมาะส าหรบัลกูคา้

รายย่อยใชอุ้ปโภคในครวัเรอืน รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ 
(2) เครื่องสรา้งลมเยน็ขนาดใหญ่ชนิดติดตัง้ในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) เครื่องสรา้งลมเย็น

ขนาดใหญ่เป็นระบบติดตัง้ แบบเดนิท่อลม เหมาะส าหรบัการติดตัง้ในอาคารขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถ
ตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศได ้หรอืไม่คุม้ค่ากบัการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดงั
เกบ็สนิคา้ เป็นตน้ 

• กลุ่มพดัลมอตุสาหกรรม และพดัลมระบายอากาศ  (Industrial Fan and Ventilation Fan) 
พัดลมอุตสาหกรรม: บริษัทจัดหาและจัดจ าหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“MASTERKOOL” ม ี3 ขนาด ไดแ้ก่ พดัลมหน้ากวา้งขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ซึง่ใชว้สัดุทีม่คีวามคงทน
สงู ทัง้นี้ พดัลมอุตสาหกรรมมทีัง้แบบตัง้พืน้และแขวน สามารถปรบัส่ายได ้90 องศา และปรบัลมได ้3ระดบั ให้
ลมแรงครอบคลุมพื้นที ่30-50 ตารางเมตร สามารถใชร้ะบายความรอ้น ท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และลด
อุณหภมูไิดเ้ป็นอย่างด ี
พดัลมระบายอากาศ: บรษิัทจดัหาและจดัจ าหน่ายพดัลมระบายอากาศ ซึ่งใช้เพื่อควบคุมทศิทางการระบาย
อากาศในพื้นที่ที่ต้องการ เช่น ต้องการน าเอาอากาศภายนอกอาคารเขา้มาแลกเปลี่ยนความร้อนกบัอากาศ
ภายในอาคาร หรอื การน าเอาอากาศภายในอาคารออกไปสู่ภายนอกอาคาร หรอืการควบคุมใหอ้ากาศภายใน
อาคารได้มกีารหมุนเวยีนหรือเคลื่อนที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้น ทัง้นี้ ผลติภณัฑ์กลุ่มพดัลม
ระบายอากาศเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการตดิตัง้ระบบระบายความรอ้นใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั 

พดัลมส าหรบัทีอ่ยู่อาศยั: บรษิทัไดน้ าพดัลมส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัออกจ าหน่ายสู่ตลาด ซึ่งยงัคงเน้นประสทิธภิาพ 
และคุณภาพ พรอ้มความแตกต่าง ดว้ยฟังกช์ ัน่การปรบัความเรว็ไดถ้งึ 15 ระดบั และประหยดัไฟฟ้า โดยขณะนี้
ไดร้บัตราสญัลกัษณ์ประหยดัไฟเบอร ์5 สามดาวเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

2) ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัโอโซน 

• ระบบโอโซนส าหรบั Cooling Tower 
การค านวณออกแบบระบบ Ozone ส าหรบัหอผึ่งเย็น หรอื Cooling Tower นัน้ต้องออกแบบให้มคี่าปรมิาณ
โอโซนทีเ่หลอือยู่ในน ้า (Residual Ozone) ทีย่อ้นกลบัจากชุดคอนเดน็เซอร์ (Condenser) ใหม้คี่าไม่น้อยกว่า 
0.02 ppm โดยการวดัปรมิาณของโอโซนในน ้าทีไ่หลผ่านแผ่นฟิลเลอร์ (Filler) ของ Cooling Tower เพื่อใหม้ี
ปรมิาณโอโซนเพยีงพอและคงอยู่ในน ้าตลอดทัง้ระบบของ Cooling Tower 
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• ระบบโอโซนส าหรบัปรบัปรงุคณุภาพน ้า 
การออกแบบระบบโอโซนส าหรบัการปรบัปรุงคุณภาพน ้านัน้ใชห้ลกัการ โคโรนาดสิชารจ์ (Corona Discharge)  
ในการท าให้เกิดโอโซนในน ้าโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน่(Oxidation) เพื่อการบ าบดัน ้าเสียหรือการปรบัปรุง
คุณภาพน ้า ซึง่ก่อนการออกแบบระบบจ าเป็นตอ้งอาศยัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการค านวณดว้ยเช่นกนั 

• ระบบ Cold Plasma ส าหรบัปรบัปรงุคณุภาพอากาศ 
ระบบ Cold Plasma จะท าการสรา้ง Plasma ปรมิาณเขม้ขน้ จนเกดิ Active Oxygen ประสทิธภิาพสูง ปล่อย
เขา้สู่มวลอากาศ โดย Active Oxygen ที่เกดิขึ้น จะท าปฏกิริยิา Oxidation อย่างรุนแรงท าให้เชื้อโรค เชื้อรา 
กลิน่ ฝุ่ น หรอืหมอกควนัพษิ สลายตวัหรอืเปลีย่นสภาพจนอยู่ในสถานะทีไ่มเ่ป็นอนัตรายหรอืไมเ่ป็นมลภาวะใน
อากาศอกีต่อไป ซึง่กระบวนการทัง้หมดนี้ใชเ้พยีงพลงังานไฟฟ้าเพยีงเลก็น้อยในการท างานเท่านัน้ 

นอกจากงานระบบโอโซนขนาดใหญ่แลว้ บรษิทัฯ ยงัไดป้ระยุกต์ใชง้านโอโซนในการพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อใชใ้น
ครวัเรอืน ไดแ้ก่ 1) เครื่องลา้งผกัระบบโอโซนซึ่งไดม้กีารน าเทคโนโลยโีอโซนเขา้มาใชเ้พื่อใหผ้กัและผลไมท้ีผ่่านการลา้งดว้ย
เครื่องนี้มคีวามสด สะอาด ปราศจากเชื่อโรคและสารเคมตีกคา้ง โดยทีบ่รษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบผลติภณัฑเ์องและจา้งผูผ้ลติใน
ต่างประเทศท าการผลติ 2) เครือ่งก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซนซึ่งบรษิทัฯ ไดน้ าสนิคา้เขา้มาขาย ซึง่ประยุกต์ใชก้๊าซโอโซนมา
ท าลายเชื้อแบคทเีรยีอย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถก าจดัแบคทีเรียที่สะสมในรองเท้าได้เป็นอย่างด ีโดยผลติภณัฑ์ดงักล่าว
จ าหน่ายภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “Ingreen” ผ่านทางออนไลน์ 

3) ผลิตภณัฑอ่ื์น 
นอกจากบรษิทัมตีู้กดน ้าดื่ม เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องฆ่าเชื้อโรคทีน่ าออกสู่ตลาดแลว้ก่อนหน้านี้แล้ว ในปี 
2564 บรษิัทได้น าเครื่องกรองอากาศคุณภาพสูง มาตรฐานการแพทย์จ าหน่ายผ่านบรษิั อินโนว์ กรนี โซลูชัน่ 
จ ากดั ดว้ย 

4) งานบริการให้เช่าใช้พดัลม 
บรษิัทให้บรกิารอุปกรณ์ สนิค้าหรอืระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและท าความเย็นภายนอก
อาคารหรอืพื้นที่กลางแจ้งที่ไม่สามารถตดิตัง้ระบบปรบัอากาศได้ เหมาะส าหรบัการจดังานตามเทศกาลต่างๆ  
นอกจากนี้ยงัครอบคลุมถงึอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใหง้านบรกิารงานเช่าของบรษิทัฯ เป็นบรกิารแบบครบวงจร (One-
Stop Service) โดยบรษิทัฯ ใหค้ าปรกึษาและน าเสนอทางเลอืกทีเ่หมาะสมส าหรบัลกูคา้แต่ละราย 

ทัง้นี้ ผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ที่ให้บรกิารเช่าใช้งาน ได้แก่ พดัลมไอน ้า และพดัลมไอเย็น พดัลมอุตสาหกรรม 
เครื่องสรา้งหมอก รวมถึงอุปกรณ์เกีย่วเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่องปรบัอากาศ เต๊นท์ เวท ีโต๊ะ เก้าอี้ ส าหรบัการจดั
กจิกรรมภายนอกอาคาร เช่น งานจดัเลีย้ง งานแขง่ขนักฬีา งานแถลงขา่วเปิดตวัผลติภณัฑ ์งานคอนเสิรต์เป็นตน้ 

5) งานบริการหลงัการขาย 
บรษิทัมนีโยบายรบัประกนัสนิคา้ซึง่ระยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลีย่นอะไหล่ทุกชิน้ส่วนฟรเีวลา 1 ปี ภายหลงั
จากการซื้อสนิคา้ และมทีมีช่างเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ซึ่งลูกคา้สามารถสอบถาม
ข้อมูลผ่าน Call center ได้ทุกวันที่โทรศัพท์ 0 2 953 8800 หรือ Service Hotline 08 1353 1848 นอกจากนี้  
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิค้า (Warranty) ภายหลงัจากทีห่มดประกนัสนิค้าแลว้ รวมไปถงึการ
ขายบรกิารการบ ารุงรกัษา (Maintenance) เป็นรายปีส าหรบัสนิคา้ทีห่มดอายุการรบัประกนัแลว้ 

2.3  การตลาดและการแข่งขนั 
1)  กลยทุธ์ในการด าเนินธรุกิจ 

ทีผ่่านมาบรษิทัมเีป้าหมายในการเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายดา้นพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ชัน้น า  จงึมุ่งเน้นการ
สื่อสารการตลาดภายใต้สโลแกน “มาสเตอร์คูล ผูน้ าตวัจรงิ ความเยน็ยุคใหม่” เพื่อเน้นใหเ้หน็ว่า ผลติภณัฑ์ของ
บรษิัทฯ เป็นผลติภณัฑ์ทางเลอืกระหว่างพดัลมและเครื่องปรบัอากาศ ซึ่งได้รวมเอาขอ้ดขีองทัง้สองอย่างเขา้
ดว้ยกนัคอื ใหอ้ากาศทีเ่ยน็มากกว่าพดัลม และประหยดัค่าไฟฟ้ามากกว่าเครือ่งปรบัอากาศ 

นอกจากนัน้บรษิทัจะเน้นการออกแบบและสรรหาผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพและประสทิธภิาพที่ด ีมกีารรบัประกนั
สนิค้า และมศีูนย์บรกิารลูกค้าครอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกค้าเมือ่ไดร้บั
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ประสบการณ์การใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัภายใตส้โลแกน “เยน็ไดใ้จ ประหยดัไดจ้รงิ” โดยบรษิทัไดก้ าหนดกลยุทธ์
ทีส่ าคญัในการด าเนินธุรกจิไว ้ดงัต่อไปนี้:- 

• กลยทุธ์ด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 
บรษิทัท าประชาสมัพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ทัง้ www.masterkool.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นช่องทาง
ติดต่อไปยังลูกค้าทุกประเภทในการเข้าถึงข้อมูลและท าความรู้จ ักบริษัท และผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย 
นอกจากนัน้ยังมีเว็บไซต์ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะเจาะจง อาทิเช่น 
www.masterkoolevent.com ส าหรบัการตดิต่อเกีย่วกบับรกิารงานเช่าใชพ้ดัลม https://ingreen.co.th ส าหรบั
ก า รติด ต่ อ สื่ อ ส า ร เ กี่ ย ว กับบ ริก า ร ด้ าน ก า ร ปร ะหยัดพลัง ง านแล ะ รักษ าสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แล ะ 
https://shop.masterkool.com ส าหรบัการตดิต่อช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ของบรษิทั อกีทัง้ยงัท าการสือ่สาร
ประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ไดแ้ก่  
- สือ่ Facebook ที ่http://www.facebook.com/MasterkoolFan   
- สือ่ YouTube  ที ่http://www.youtube.com/user/masterkoolfan 
- สือ่ Line ที ่Line ID: MasterkoolFan 
- สือ่ Instagram ที ่https://www.instagram.com/masterkoolfan 

นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ บรษิทัมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านการออกบูธ ทัง้งานแสดงสนิคา้ในประเทศ และงาน
แสดงสนิคา้ในต่างประเทศตามโอกาส เนื่องจากระยะเวลาทีผ่่านมาเกดิสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรน่า 2019 ทีไ่ม่อาจจดักจิกรรมใดไดใ้นบางช่วง แต่ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัท ารายการส่งเสรมิการขาย หรอืจดั
รายการส่วนลดทางการคา้เป็นพเิศษในช่วงเวลาหนึ่งใหก้บัลกูคา้กลุ่มต่างๆ ของบรษิทัฯ เป็นระยะ 
นอกเหนือจากช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์ขา้งต้นแลว้ บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการเข้าถึง
ลูกคา้โดยตรงเพือ่สรา้งความรบัรูถ้งึผลติภณัฑข์องบรษิทั โดยไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าที่อยู่ประจ าจุดขาย ณ สาขา
ของหา้งโมเดริ์นเทรด เพื่อประชาสมัพนัธ์ ใหค้ าแนะน าและสรา้งความรบัรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์และตราสนิคา้
ของบรษิทั 

• กลยทุธ์ด้านการพฒันาและคดัเลือกสินค้าท่ีมีคณุภาพตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภค 
บรษิทัเน้นกระบวนการและขัน้ตอนการคน้ควา้ วจิยั พฒันา และคดัสรรผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพตรงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่องจากการรวบรวมขอ้มลูความเหน็ของลกูคา้ผ่านกจิกรรม Customer Relations 
Management หรอืผ่านพนกังานขาย/ตวัแทนจ าหน่ายทีด่แูลโดยตรง ตลอดจนค าติ-ชมทีทุ่กฝ่ายไดร้บัมาจาก
ลกูคา้และน ามาสือ่สารภายในองคก์รผ่านระบบไลน์แอพพลเิคชัน่ โดยโครงการวจิยัและพฒันาในบางโครงการ
ไดร้่วมมอืกบัส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั และหน่วยงาน/สถาบนัการศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญใดดา้นต่างๆ โดยมคีวามต้องการของ
ลกูคา้เป็นเป้าหมายทีส่ าคญั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯมกีระบวนการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยมกีารคดัเลอืกผูผ้ลติทีเ่ชือ่ถอื
ได ้มมีาตรฐานการผลติตามทีบ่รษิทัฯก าหนด โดยมกีารสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑอ์ย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้บรโิภค ซึ่งบรษิัทเชื่อว่าเมื่อผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มคีุณภาพจนสามารถได้รบั
ความไวว้างใจจากลูกคา้แลว้ ย่อมเกดิการบอกต่อและน ามาซึ่งชือ่เสยีงของตราสนิคา้ พรอ้มทัง้ลกูคา้รายใหม่
อย่างต่อเนื่อง 

• กลยทุธ์ด้านการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม 
บรษิทัวางต าแหน่งผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพดแีละคุ้มค่าต่อผู้บรโิภค พรอ้มทัง้มบีรกิาร
หลงัการขาย การรบัประกนัสนิคา้ และมศีูนย์ซ่อมและบรกิาร  ซึ่งอาจแตกต่างจากคู่แข่งรายย่อยบางรายที่
เน้นเฉพาะการขายสนิค้าราคาถูก กลยุทธ์การก าหนดราคาของบรษิทัฯ จงึค านึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2 
กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ลกูคา้รายย่อยใชง้านตามบา้น  และลกูคา้องคก์รใชง้านในโรงงานหรอืในคลงัสนิคา้ และกรณี
ที่ผลติภณัฑ์มกีารแข่งขนัสูงและมีมูลค่ายอดขายจ านวนมาก บรษิัทฯ อาจพจิารณาราคาเปรยีบเทียบกับ
สนิคา้ของคู่แขง่ในรุ่นทีเ่ทยีบเคยีงได ้  

http://www.youtube.com/user/masterkoolfan
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ทัง้นี้ บรษิทัเชือ่ว่าจากคุณภาพและการก าหนดราคาสนิคา้ทีเ่หมาะสมจะเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทั
และตราสนิคา้ของบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัในตลาดพดัลมไอเยน็ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

• กลยทุธ์การบริหารช่องทางการจ าหน่ายและพนักงานขาย 
ภายหลงัจากที่ได้ผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพและราคาที่เหมาะสมแล้ว บรษิัทจะได้พจิารณาถึงวิธกีารส่งมอบ
ผลติภณัฑท์ีด่แีก่ลกูคา้และการจดัจ าหน่ายสนิคา้ โดยบรษิทัฯ มกีารจดัจ าหน่าย 4 ลกัษณะหลกั ไดแ้ก่:- 
-  การจดัจ าหน่ายโดยตรงจากบรษิทั  
-  การจดัจ าหน่ายโดยผ่านช่องทางหา้งคา้ปลกี 
-  การจดัจ าหน่ายโดยผ่านรา้นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ 
-  การจดัจ าหน่ายโดยผ่านตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ 

บรษิัทมนีโยบายการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถให้กบัพนักงานขาย และพนักงานขายประจ าหา้ง
เพือ่ใหส้ามารถสาธติการใชง้าน และน าเสนอผลติภณัฑข์องบรษิทัฯไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมต่อความตอ้งการ
ของลกูคา้ ดงันี้ 
(1) อบรมพนักงานขายก่อนการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้มคีวามรู้ ความเข้าใจสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้

สามารถน าเสนอและใหค้ าแนะน าสนิคา้แก่ลกูคา้ไดถู้กตอ้ง   
(2) ก าหนดเป้าหมายและค่าตอบแทนในการขายทีม่คีวามเหมาะสม เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
(3) ตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานขายอย่างใกลช้ดิ เพื่อช่วยสนับสนุนและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึ้น 

และจดัประชุมพนักงานขายอย่างสม ่าเสมอทุกเดอืนเพื่อสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีและแลกเปลีย่นขอ้มลู
การปฏบิตังิานระหว่างกนั 

(4) ก าหนดใหพ้นักงานขายรายงานผ่านระบบ Mobile Application ส าหรบัพนักงานขายประจ าหา้ง และ
ผ่านโปรแกรม Sales Management ส าหรบัพนกังานขายโครงการ/ลกูคา้รายองคก์ร 

• กลยทุธ์ด้านการบริการหลงัการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า 
โดยทัว่ไปบรษิัทจะรบัประกนัคุณภาพสนิค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลงัจากที่จ าหน่ายให้ลูกค้า บรษิัทให้
ความส าคญักบัคุณภาพสนิค้า การบรกิารหลงัการขาย และความพงึพอใจของลูกค้า เนื่องจากเป็นปัจจยั
ส าคญัในการสรา้งความเชือ่ถอืในผลติภณัฑข์องบรษิทั ท าใหเ้กดิการซื้อซ ้าและบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภครายอื่น 
ซึง่จะส่งผลต่อยอดจ าหน่ายของบรษิทัในอนาคต โดยเฉพาะความพงึพอใจของลูกคา้ถอืเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
หลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท จงึมกีารส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าหลงัการขายหรอืบรกิารอย่าง
ใกลช้ดิ เพือ่น าผลวเิคราะหข์อ้มลูมาท าแผนการปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่อไป 

3) ลกัษณะและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
บรษิัทมกีลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท ทัง้ลูกค้าอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา 

โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การคา้ สถานทีท่่องเทีย่ว รา้นอาหาร ลูกคา้รายย่อย ครวัเรอืน ฯลฯ ซึ่งกลุ่มลูกคา้ใน
ประเทศสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื ลกูคา้องคก์ร และลกูคา้รายย่อย โดยสามารถแยกประเภทของลกูค้าตาม
กลุ่มผลติภณัฑข์องบรษิทั ดงันี้   

กลุ่มสินค้า ลูกค้าเป้าหมาย 
พดัลมไอน ้า  งานกจิกรรมกลางแจง้ แหล่งทอ่งเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร วดั โรงงานสนามกฬีา ฯลฯ 

พดัลมไอเยน็ 
ลูกคา้รายย่อย แหลง่ทอ่งเทีย่ว โรงแรม รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั โรงงาน สนามกฬีา  
โรงเรยีน คลงัสนิคา้ ฯลฯ 

พดัลมอตุสาหกรรม/ ระบายอากาศ แหล่งทอ่งเทีย่ว รา้นอาหาร โรงพยาบาล วดั สนามกฬีา โรงงาน คลงัสนิคา้ ฯลฯ 

ระบบโอโซน 
ศนูยก์ารคา้ โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลติน ้าประปา และลกูคา้รายย่อย ส าหรบัเครื่อง
ลา้งผกัโอโซนและเครื่องดบักลิน่รองเทา้โอโซน ฯลฯ 

4) การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ลกัษณะการจดัจ าหน่ายของบรษิทัตามทีก่ล่าวมา บรษิทัไดจ้ดัโครงสรา้งงานขายออกเป็น 3 ช่องทางหลกั 

ไดแ้ก่ช่องทางธุรกจิคา้ปลกี ช่องทางการขายกลุ่มลูกคา้รายองค์กร และช่องทางการส่งออก โดยคาดหวงัสดัส่วน
รายไดร้อ้ยละ 40 รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 40 ตามล าดบั รายละเอยีดช่องทางมดีงันี้ 
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• ช่องทางธรุกิจค้าปลีก (Retail Channel) 
ช่องทางนี้บรหิารจดัการงานขายส าหรบัตลาดกลุ่มลกูคา้รายย่อยทีม่ลีกัษณะ B2C (Business to Consumer) 
ทีจ่ดัจ าหน่ายจากบรษิทัฯ โดยตรงถงึลูกคา้รายย่อยหรอืผ่านช่องทางทีเ่ป็นช่องทางจดัจ าหน่ายถงึลูกคา้ราย
ย่อย ซึง่แบ่งออกเป็นหน่วยธุรกจิ (Business Unit) ไดด้งันี้ 

BU: Moderntrade หน่วยธุรกจิโมเดริน์เทรดรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการงานขายผ่านหา้งคา้ปลกีโมเดริ์น
เทรด ปัจจุบนับรษิทัฯ จดัจ าหน่ายผ่านหา้งโฮมโปร และหา้งเมกาโฮมเป็นหลกั ซึง่ในปี 2564 ทีผ่่านมาบรษิทั
ไดด้ าเนินการคดักรองจุดขายของหา้งโมเดริ์นเทรดเฉพาะสาขาทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอในการด าเนินงานขาย
ภายใตส้ถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

ส าหรบัแผนการด าเนินงานต่อไป บรษิทัด าเนินธุรกจิของช่องทางการขายหา้งคา้ปลกีดว้ยกลยุทธ์การรกัษา
เสถยีรภาพของตลาดเดมิทีบ่รษิทัฯมอียู่ เฉพาะจุดขายทีแ่ขง็แกร่งและมศีกัยภาพเพยีงพอ โดยบรษิทัฯไดน้ า
สนิคา้กลุ่มเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคเขา้มาจ าหน่ายซึ่งเป็นสนิคา้ทีส่ามารถขายไดต้ลอดทัง้ปี (Non-
Seasonal Product) เพือ่ช่วยลดความผนัผวนของรายไดช้่วงนอกฤดกูาล 

BU: Dealer หน่วยธุรกจินี้เป็นการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศซึ่งมตีวัแทนจ าหน่ายตาม
จงัหวดัหลกัอยู่ทัว่ประเทศ ซึ่งตวัแทนจ าหน่ายบางรายเป็นศนูย์ซ่อมบรกิารใหก้บัลูกคา้ และมบีรกิารงานเช่า
พดัลมมาสเตอรค์ลูในจงัหวดัของตนเองและพืน้ทีโ่ดยรอบดว้ย ส าหรบัการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายใน
ประเทศในรอบปีทีผ่่านมานบัเป็นช่องทางทีล่กูคา้สามารถเขา้ถงึไดง้่ายในช่วงทีม่กีารประกาศลอ็กดาวน์ทีล่ด
การเดนิทางออกนอกทีพ่ านักโดยไม่จ าเป็น บรษิทัฯจงึคงรกัษาช่องทางนี้ไวอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อใหผ้ลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯไดเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม 

BU: Online บริษัทได้เปิดช่องทางการจ าหน่ายผ่านออนไลน์ในรูปแบบการจดัจ าหน่ายผ่านเว็บช้อปป้ิง
ออนไลน์ อย่างเช่น Lazada, Shopee, Top Value, JD Central เป็นตน้ และ บรษิทัขยายศกัยภาพการเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้เพื่อตอบสนองต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป โดย มเีวบ็ไซต์
ของบรษิทัเองเพือ่จ าหน่ายผลติภณัฑท์างออนไลน์โดยตรงผ่าน https://shop.masterkool.com  

ผลิตภณัฑ์ที่จดัจ าหน่ายผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลกี (Retail Channel) นี้ เป็นกลุ่มพดัลมไอเย็น และพดัลม
อุตสาหกรรมแบบเคลือ่นทีเ่ป็นหลกั เนื่องจากลกูคา้ส่วนใหญ่ของช่องทางนี้เป็นกลุ่มลกูคา้รายย่อย ทัง้บา้นพกั
อาศยัและรา้นคา้ 

• ช่องทางการขายกลุ่มลกูค้ารายองคก์ร 
นอกจากผลติภณัฑ์เพือ่ลดความรอ้นและระบายอากาศ ซึ่งไดแ้ก่พดัลมประเภทตดิตัง้เป็นระบบทีน่ าเสนอต่อ
กลุ่มลูกค้ารายองค์กรแลว้ ช่องทางนี้รบัผดิชอบในผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัโอโซนเพื่อการประหยดัพลงังานและ
รกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั  

ปัจจุบนั บรษิัท อินโนว์ กรนี โซลูชัน่ จ ากดั (หรอื “อินกรนี”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยเป็นหน่วยงานหลกัในการ
น าเสนองานต่อกลุ่มลูกคา้รายองค์กร เนื่องจากงานขายเป็นลกัษณะการน าเสนอดว้ยโซลูชัน่ และ/หรอืงาน
ระบบตดิตัง้ ทีต่อ้งอาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเกีย่วกบัการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติโอโซนเพือ่การ
แกไ้ขปัญหา หรอืเพือ่การประหยดัพลงังานในรูปแบบต่างๆ ซึง่เป็นการน าเสนอต่อลกูคา้เฉพาะราย ประกอบ
กบัการบรหิารงานขายของช่องทางนี้มลีกัษณะแบบ Project Management ที่ม ีSales Cycle ระยะนาน จงึ
ตอ้งมกีารบรหิารจดัการทีแ่ตกต่างจากช่องทางอื่น 

• ช่องทางการส่งออก 
ทีผ่่านมาบรษิทัไดส้่งออกผลติภณัฑ์พดัลมไอเยน็ และพดัลมไอน ้าของบรษิัทฯ ไปยงัต่างประเทศ ซึ่งตลาด
หลกัเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ยุโรป อเมกิาใต ้เอเชยี อเมรกิา และ แอฟรกิา รวมถงึ
ประเทศซีกโลกใต้ ประเทศกลุ่ม Oceania แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 
การส่งออกต่างประเทศในรอบปีทีผ่่านมาจงึไมม่กีารเตบิโต 
นอกจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ตามช่องทางหลกัดงักล่าวมาแล้ว บริษทัยงัมีบริการให้เช่าใช้พดัลม
และอปุกรณ์การจดังานกิจกรรมทัง้นอกและในสถานท่ี ตลอดจนบริการรบัประกนัและบริการซ่อม
บ ารงุผลิตภณัฑด้์วย 
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5) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

• ข้อมลูอตุสาหกรรม 
สนิคา้และบรกิารหลกัของบรษิทั เป็นพดัลมไอเยน็และพดัลมไอน ้า ซึง่เป็นสนิคา้ทางเลอืกใหมใ่นการท าความ
เยน็และประหยดัพลงังาน และยงัไม่มหีน่วยงานใดส ารวจขอ้มลูของมลูค่าตลาดในประเทศแน่ชดั  อย่างไรก็
ตามปัจจุบนัผู้จ าหน่ายสนิค้ากลุ่มพดัลมไอเยน็ส่วนใหญ่น าเขา้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจนี 
เนื่องจากมตี้นทุนทีต่ ่ากว่าการผลติเองภายในประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมภาพรวมจากต้นทุนทีเ่พิม่สงูขึน้จาก ภาวะการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ค่าระวางเรอืทีเ่พิม่ขึน้ 
และต้นทุนวตัถุดบิปรบัราคาสูงขึน้ โดยเฉพาะความผนัผวนของราคาน ้ามนัดบิโลกซึ่งเป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ของ
เมด็พลาสตกิ ทัง้อุตสาหกรรมจงึมตีน้ทุนสนิคา้และตน้ทุนการน าเขา้เพิม่ขึน้จากระยะเดยีวกนัของปีก่อนหน้า   
ทัง้นี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการน าเข้า พดัลมไอเย็นส าหรบัพื้นที่ประมาณ 20-50 ตร.ม.แสดงให้เห็นได้ว่า
ภาพรวมของอุตสาหกรรมกลุ่มพดัลมไอเยน็ในปี 2564 ทีผ่่านมามกีารน าเขา้สนิคา้ลดลงอย่างมนีัยส าคญัจาก
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในอุตสาหกรรมดงักล่าวแลว้ 

สถติกิารน าเขา้พดัลมไอเยน็ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

มลูคา่การน าเขา้พดัลมไอเยน็รวม 1,130.19  510.61  646.41  745.35  255.09  
อตัราการเตบิโต (รอ้ยละ) -8.97% -54.82% 26.60% 15.31% -65.78% 

• คู่แข่งอตุสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการทีจ่ าหน่ายพดัลมไอน ้าและพดัลมไอเยน็ซึง่เป็นผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ ทีอ่าจพจิารณาไดว้่า
เป็นคู่แขง่ของบรษิทัมจี านวนลดลงมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงปลายปี 2560 โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายเลก็
ทีป่ระกอบธุรกจิลกัษณะซื้อมาขายไป (Trading) ไดร้บัผลกระทบอย่างมากในปี 2564  

อย่างไรกต็าม บรษิทัเน้นการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านออนไลน์ และการส่งสนิคา้ไปยงัประเทศทีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบ
มากนกั เนื่องจากตราสนิคา้ “MASTERKOOL” โดดเด่นเป็นทีย่อมรบัในตลาดดา้นผลติภณัฑท์ าความเยน็ที่มี
คุณภาพทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2.4  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1) ขัน้ตอนการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของผลติภณัฑ์ทีต่้องมกีารปรบัปรุง พฒันา และมนีวตักรรมอย่างต่อเนื่อง 

แต่ต้นทุนการผลติของผลติภณัฑ์บางประเภทไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น เงนิลงทุนในเครื่องจกัร
หรอือุปกรณ์ทีม่มีลูค่าสงู ความช านาญและประสบการณ์ระดบัสงูทีจ่ าเป็นในการผลติของผูค้วบคุมเครือ่งจกัร และแรงงาน 
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ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ท าให้บริษัทเลอืกที่จะสัง่ผลติชิ้นส่วนต่างๆ มาเพื่ อประกอบเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป และสัง่
ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปมาจ าหน่าย ซึ่งผลติภณัฑ์ที่ส ัง่ซื้อต้องมคีุณภาพและมาตรฐานตามขอ้ก าหนดของบรษิัทฯ และอยู่
ภายใตต้น้ทุนทีส่มเหตุสมผล 

การจดัหาวตัถุดบิ ชิน้ส่วนประกอบและผลติภณัฑส์ าเรจ็รปู ของบรษิทัฯ แบ่งเป็นการจดัซื้อส าหรบัผลติภณัฑ์
ที่บริษัทฯ ออกแบบเอง และการจดัซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป โดยบริษัทฯ จดัซื้อผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปและชิ้นส่วน
ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเพือ่ท าการประกอบส่วนใหญ่มาจากผูค้า้หรอืผูผ้ลติ (Supplier) ในประเทศจนีเป็นหลกั  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัหาผลติภณัฑจ์ากผูค้า้หรอืผูผ้ลิต (Supplier) โดยค านึงถงึคุณภาพและราคาของสนิคา้ รวมถงึ
ความน่าเชื่อถอื ความสามารถในการจดัหา ความสามารถในการจดัส่ง และความช านาญของผูผ้ลติเป็นส าคญั โดยบรษิทั 
ไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการจดัซื้อไวอ้ย่างเป็นระบบ โดยมทีะเบยีนของผูค้า้หรอืผูผ้ลติทีไ่ดผ้่านการอนุมัตจิากฝ่าย
จดัการของบรษิทัฯ (Approved Vendor List) และมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีม่กีารเสนอจากผูจ้ดัหาสนิคา้มากกว่า 1 รายขึน้
ไป เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

• การจดัซ้ือส าหรบัผลิตภณัฑท่ี์บริษทัออกแบบเอง 
บรษิทัเป็นผูค้ดิคน้ วจิยั และออกแบบผลติภณัฑ ์โดยใชข้อ้มลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ยอดขายของบรษิทั ความ
คดิเห็นของลูกค้า และแนวทางจากผู้บรหิาร เป็นต้น ในการพฒันาแนวคดิและด าเนินงานวจิยัและพฒันา 
จากนัน้บริษัทท าการสรรหาและว่าจ้างผู้ผลิตต่างประเทศผลติผลิตภณัฑ์ตามคุณภาพและลกัษณะตามที่
ก าหนดไว ้ซึง่มตีน้ทุนการผลติต ่ากว่าการผลติในประเทศ โดยส าหรบัผลติภณัฑอ์อกแบบของบรษิทั แบ่งเป็น 
2 ประเภท ดงันี้ 

(1) ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูพรอ้มจ าหน่าย ไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นที ่(Masterkool I-Kool) 
และเครื่องล้างผกัโอโซน โดยภายหลงัจากที่ผู้ผลติต่างประเทศผลติผลติภณัฑ์ตามคุณสมบตัิที่บริษัท 
ก าหนดแลว้นัน้ บรษิทัจะน าเขา้ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูเขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑ์ 

บรษิทัไดท้ าสญัญาใหผู้ผ้ลติรบัประกนัคุณภาพสนิคา้พดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นที ่หากสนิคา้ไมเ่ป็นไปตาม
คุณภาพทีบ่รษิทัก าหนดไว ้บรษิทัสามารถเรยีกค่าชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา 

(2) ชิ้นส่วนผลติภณัฑ์รอการประกอบ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์กลุ่มพดัลมไอน ้า ซึ่งบรษิทัสัง่ซื้อชิ้นส่วนจากหลาย
แห่งและท าการประกอบทีโ่รงงานของบรษิทั 

• การจดัซ้ือเป็นผลิตภณัฑส์ าเรจ็รปู 
ส าหรบัผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูป บรษิทัจะเป็นผูส้รรหาและคดัเลอืกผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพเหมาะสมจากผูผ้ลติใน
ต่างประเทศ โดยใชต้ราสนิคา้ของบรษิทั และสัง่ซื้อผลติภณัฑโ์ดยน าเขา้มาในรปูผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูพรอ้มกบั
บรรจุภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่บริษัทน าเข้ามาขาย เช่น พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ พัดลม
อุตสาหกรรมและพดัลมระบายอากาศ และเครือ่งก าจดักลิน่รองเทา้ดว้ยโอโซน เป็นตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัน าเขา้ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปประเภทพดัลมไอเยน็ขนาดใหญ่ชนิดตดิตัง้ส าหรบัใชใ้นงาน
ระบบในตระกูล U-KOOL เช่น รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบรษิทัจะน าผลติภณัฑ์ดงักล่าวมา
ประกอบและตดิตัง้ทีห่น้างานตามทีต่กลงกบัลกูคา้ของบรษิทั 

ส าหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ หากผลิตภัณฑ์เข้าข่ายเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บรษิัทจะยื่นใบขออนุญาตกบัส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่ง
ตอ้งผ่านขัน้ตอนการส่งตวัอย่างสนิคา้ไปตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ
ของโรงงานผูผ้ลติรวมถึงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผูผ้ลติต่างประเทศ หากผลติภณัฑ์มมีาตราฐานตามที่
ก าหนด และโรงงานผู้ผลติมรีะบบควบคุมคุณภาพทีไ่ดม้าตรฐานตามที่ สมอ. ก าหนดจงึจะออกใบอนุญาต 
มอก. ให้กบับริษัทฯ ทัง้นี้  สมอ. มมีาตรฐานการติดตามผลหลงัการอนุญาต โดยจะสุ่มตรวจสินค้าที่วาง
จ าหน่ายและเขา้ตรวจโรงงานเป็นระยะ 

2) การน าเข้าผลิตภณัฑ ์
เมือ่ผลติภณัฑ์ของบรษิทัผลติตามการว่าจา้งหรอืตามค าสัง่ซื้อเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้  ผูผ้ลติต่างประเทศ

หรอืบรษิทัจะเป็นผูจ้ดัจา้งตวัแทนผูส้่งสนิคา้ทีม่ใีบอนุญาตส่งสนิคา้ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างบรษิทั กบัผูผ้ลติ 
นอกจากนี้ บริษัทมกีารตรวจสอบคุณภาพสนิค้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ม ัน่ใจว่าผลิตภณัฑ์มคีุณภาพตามที่บรษิัท
ก าหนด  
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ทัง้นี้ บรษิทัจะมกีารป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการขนส่งสนิคา้โดยในสญัญากบัผูผ้ลติและตวัแทน
ส่งออกจะระบุว่า บรษิทัรบัรูส้ทิธขิองผลติภณัฑเ์มือ่ผลติภณัฑถ์ูกส่งมาทีบ่รษิทั แลว้ หรอืในกรณทีีส่ญัญาไมม่กีาร
ระบุการรบัรูส้ทิธดิงักล่าว บรษิทัจะด าเนินการท าประกนัภยัการขนส่งสนิคา้เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้
ระหว่างการขนส่ง 

เมือ่ผลติภณัฑถ์ูกส่งมายงัท่าเรอืแลว้ บรษิทัจะจดัจา้งผูด้ าเนินพธิกีารทางศุลกากร เพือ่น าผลิตภณัฑอ์อก
จากท่าเรอื โดยขนส่งผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปเขา้คลงั และขนส่งชิ้นส่วนผลติภณัฑ์ส าหรบัการประกอบไปยงัโรงงาน
ประกอบของบรษิทั 

3)    การบริหารจดัการคลงัสินค้า 
เมือ่สนิคา้ไดร้บัการจดัส่งมาทีค่ลงัของบรษิทัฯ ซึ่งม ี2 แห่งหลกั ไดแ้ก่ คลงัพนัสนิคม และคลงัปทุมธานี 

เจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารคลงัสนิคา้จะเป็นผูต้รวจนับสนิคา้ใหต้รงกบัรายการจ านวนสนิคา้ทีท่างผู้ผลติแจง้การจดัส่ง 
โดยทีบ่รษิทับรหิารจดัการคลงัสนิคา้โดยใชร้ะบบสารสนเทศ โดยจะมกีารตรวจนบัผลติภณัฑท์ีจ่ะจดัเกบ็เขา้ และ
เบกิออกจากคลงัสนิค้า และมกีารติดตามจ านวนผลติภณัฑ์คงเหลือในคลงัด้วยระบบสารสนเทศดงักล่าวอย่าง
สม ่าเสมอ 

กรณีที่จ านวนผลติภณัฑ์คงเหลอืลดลงเท่ากบัระดบัขัน้ต ่าทีก่ าหนด (Minimum Safety Stock) บรษิทัฯ 
จะด าเนินการสัง่ซื้อผลติภณัฑเ์พิม่เตมิเพือ่ไมใ่หก้ระทบต่อยอดขาย  ทัง้นี้ บรษิทัจะด าเนินการตรวจนบัผลติภณัฑ์
ในคลงัสนิค้าเป็นประจ าทุกเดอืนโดยตรวจเช็คผลติภณัฑ์ที่มอียู่กบัยอดที่แสดงในระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
บรหิารคลงัสนิคา้ 

4) การตรวจสอบคณุภาพ 
บรษิัทมกีารตรวจสอบผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปและชิ้นส่วนประกอบพดัลมไอน ้า โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สนิคา้เป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของชิ้นส่วนประกอบ และผลติภณัฑ์เพื่อใหใ้ช้
งานไดอ้ย่างสมบรูณ์ ส าหรบัผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปทีน่ าเขา้มาพรอ้มกบับรรจุภณัฑจ์ากผูผ้ลติ บรษิทัฯ มกีารสุ่มเพื่อ
ตรวจเชค็คุณภาพสนิคา้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายรบัประกนัคุณภาพผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ โดย
บรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบการซ่อมแซมผลติภณัฑ ์โดยทัว่ไปการรบัประกนัสนิคา้ของบรษิทัจะมรีะยะเวลา 1 ปี 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทได้ด าเนินการเคลมสนิค้าและชิ้นส่วนผลติภณัฑ์ที่ไม่เป็นไปตามาตรฐานเพื่อให้
ผูผ้ลติคนืเงนิค่าสนิคา้แก่บรษิทัหรอืด าเนินการส่งผลติภณัฑใ์หม่มาทดแทนตามแต่ตกลง นอกจากนี้ บรษิทัยงัได้
ท าสญัญาใหผู้ผ้ลติรบัประกนัคุณภาพสนิคา้พดัลมไอเยน็ชนิดเคลือ่นที ่หากสินคา้ไม่เป็นไปตามคุณภาพทีบ่รษิทั
ก าหนดไว ้บรษิทัสามารถเรยีกค่าชดเชยจากผูผ้ลติไดต้ามสญัญา 

5) การประกอบผลิตภณัฑ ์
กลุ่มผลติภณัฑ์พดัลมไอน ้า บรษิัทจะน าชิ้นส่วนประกอบมาประกอบ ณ โรงงานที่พนัสนิคมของบรษิทั 

ด้วยมาตรฐานการบรหิารจดัการ ISO 9001:2015 ทัง้นี้  เมื่อประกอบแล้วเสร็จบรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบ
คุณภาพผลติภณัฑอ์กีครัง้หนึ่ง ก่อนน าสนิคา้ไปเกบ็ทีค่ลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ เพือ่รอการจดัจ าหน่ายต่อไป 

6) การจดัจ าหน่ายและการกระจายผลิตภณัฑ ์
• การจดัจ าหน่าย 

บรษิทัจดัจ าหน่ายผลติภณัฑผ์่านทางช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ การจ าหน่ายใหก้บัผูบ้รโิภคโดยตรงจาก
บรษิทั  (Direct) ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ (Dealer) และตวัแทน
จ าหน่ายต่างประเทศ (Agent) ซึ่งรวมถึงการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อ โปรโมทการขายด้วย (Online 
Marketing) 

• การกระจายผลิตภณัฑ ์
บรษิัทกระจายผลติภณัฑ์ไปยงัลูกคา้และช่องทางการจ าหน่ายโดยรถขนส่งของบรษิทั และผ่านผูใ้หบ้รกิาร
ขนส่งสนิคา้ โดยบรษิทัด าเนินการว่าจา้งบรษิทับรกิารขนส่งสนิคา้ โดยคดิค่าจดัส่งตามระยะทาง น ้าหนกั และ
ปรมิาตรของผลติภณัฑ์ โดยหากเกดิการเสยีหายระหว่างขนส่ง บรษิทัผูใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้จะเป็นผูช้ าระ
ค่าเสยีหายใหก้บับรษิทั 
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7) การบริการหลงัการขาย 
บรษิัทมนีโยบายรบัประกนัสนิค้า  ซึ่งมรีะยะเวลารบัประกนัซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรเีป็น

ระยะเวลา 1 ปีหลงัจากการซื้อสนิค้า และมีทมีช่างเทคนิคคอยบรกิารหลงัการขายทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ  ซึ่ง
ลกูคา้สามารถตดิต่อแจง้และสอบถามขอ้มลูไดผ้่าน Call center ไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์0 2953 8800 ไดทุ้กวนั 

นอกจากนี้ บรษิทัใหบ้รกิารต่ออายุการรบัประกนัสนิคา้ (Warranty) ภายหลงัจากทีห่มดประกนัสนิคา้แลว้ 
รวมไปถงึการขายบรกิารการบ ารุงรกัษา (Maintenance) ส าหรบัสนิคา้ทีห่มดอายุการรบัประกนั 

2.5  ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

1)  ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยถ์าวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ดงันี้ 

ประเภท / ลกัษณะทรพัยส์นิ 
ลกัษณะ
กรรมสทิธิ ์

ภาระผกูพนั 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

ทีด่นิ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงงานพนสันิคม ทีต่ ัง้ต าบลนาวงัหนิ 
อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุร ีรวมเนื้อที ่6 ไร ่1 งาน 

เจา้ของ หลกัทรพัยค์ ้าประกนัสนิเชื่อ 900,000.00 

อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง ส่วนปรบัปรงุอาคารเชา่และโรงงาน เจา้ของ - 7,597,833.31 
แมพ่มิพ ์เครื่องมอื และอปุกรณ์ชา่ง เจา้ของ - 31,863,907.43 
สนิทรพัยเ์พื่อใหเ้ชา่ เจา้ของ - 5,689,887.43 
คอมพวิเตอร ์เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องใชส้ านกังาน เจา้ของ  1,717,754.40 
ยานพาหนะ เจา้ของ บางส่วนอยู่ในสญัญาเชา่ซือ้ 4,122,644.16 
สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ เจา้ของ - 164,257.05 

รวมทัง้สิน้ 52,056,283.78 

2) เครื่องหมายการค้า 
ทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ ซึ่งจดทะเบยีนกบัสนง.เครื่องหมายการคา้ กรมทรพัย์สนิทาง

ปัญญา กระทรวงพาณชิย ์มดีงัต่อไปนี้ 

เครื่องหมายการคา้ เลขทะเบยีน ส าหรบัสนิคา้ ระยะเวลาคุม้ครอง 
 

ค184112 
เครื่องปรบัอากาศภายนอกอาคาร: พดัลมไอเยน็ พดัลมไอน ้า พดั

ลมอตุสาหกรรม และพดัลมระบายอากาศ 
อยู่ระหวา่งยื่นต่ออาย ุ

 ค394331 
เครื่องปรบัอากาศภายนอกอาคาร: พดัลมไอเยน็ พดัลมไอน ้า พดั

ลมอตุสาหกรรม และพดัลมระบายอากาศ 
9 เมษายน 2558 ถงึ 

8 เมษายน 2568 
 

ค311567 พดัลมไอน ้า 
30 เมษายน 2562 ถงึ 

29 เมษายน 2572 
 

ค311568 พดัลมไอน ้าแรงดนัสูง 
15 มกราคม 2562 ถงึ 

15 มกราคม 2572 
 

ค311569 พดัลมไอน ้าแบบจานหมนุ 
30 เมษายน 2562 ถงึ 

29 เมษายน 2572 
 

ค311570 พดัลมไอน ้าแรงดนัสูงขนาดเลก็ 
28 มถิุนายน 2562 ถงึ 

27 มถิุนายน 2572 
 

18117698 อปุกรณ์และเครื่องใชป้ระเภทเครื่องดดูฝุ่น 
25 กรกฎาคม 2561 ถงึ 

24 กรกฎาคม 2571 
 

161113104 พดัลมแรงดนัสูงใชใ้นอตุสาหกรรม Cool Top 
19 ธนัวาคม 2559 ถงึ 

18 ธนัวาคม 2569 

* สามารถต่ออายุหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ไดค้ราวละ 10 ปี 
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3)  สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

 

 

 

 

4)  สญัญาท่ีส าคญัในการด าเนินธรุกิจ 
• สญัญาเช่าส านักงานและคลงัสินค้า ณ 1 มกราคม 2565 สรปุได้ดงัน้ี 

สถานทีต่ัง้ ค่าเชา่/เดอืน ขนาดพืน้ที่ ระยะเวลาเชา่ 
สญัญาเชา่โชวร์มูและส านกังาน 
12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 

96,000 บาท 
อาคารพาณิชย์ 

3 คหูา 
1 มกราคม 2563 ถงึ  

31 ธนัวาคม 2565 
สญัญาเชา่คลงัปทุมธานี 
39 หมู่ที ่6 ถนนพหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 

492,000 บาท 
6,480 

ตารางเมตร 
1 ตุลาคม 2562 ถงึ  
30 กนัยายน 2565 

สญัญาเชา่อาคาร ศนูยบ์รกิาร 
22 ซอย 2 เทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

57,727 บาท 98 ตารางวา 
16 พฤศจกิายน 2563 ถงึ 

15 พฤศจกิายน 2566 
สญัญาเชา่อาคาร 
795 ถนนประชาราษฎร ์1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

57,890 บาท 435 ตารางวา 
1 มกราคม 2564 ถงึ  

31 ธนัวาคม 2566 
สญัญาเชา่อาคาร 
3 ถนนเทศบาลรงัสรรคใ์ต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

42,000 บาท 
อาคาร 4.5 ชัน้ 
41 ตารางวา 

1 กนัยายน 2562 ถงึ  
31 สงิหาคม 2565 

• กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีส าคญัจ านวน 2 สญัญา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูร้บัประกนัภยั บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้อาประกนัภยั บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั โกดงัเกบ็สนิคา้ 
ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ โกดงัเกบ็สนิคา้ A2 เลขที ่39 หมู่ 6 ถ.พหลโยธนิ (กม. 39) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง ปทุมธานี  
วงเงนิคุม้ครอง 40,000,000 บาท 
ระยะเวลาคุม้ครอง 14 ตุลาคม 2564 ถงึ 14 ตุลาคม 2565 
ความคุม้ครอง 1)  ภยัลมพายุ  12,000,000 บาท 

2) ภยัแผน่ดนิไหวหรอืภเูขาไฟระเบดิ 12,000,000 บาท 
3) ภยัเนื่องจากน ้า (ไม่รวมน ้าท่วม) 40,000,000  บาท 
4) ภยัจากการระเบดิ  40,000,000 บาท 

ผูร้บัประกนัภยั บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้อาประกนัภยั บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั สิง่ปลกูสรา้งรวมส่วนต่อเตมิ เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องมอื อุปกรณ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า สตอ็กสนิคา้ 

เลขทีค่ าขอ เลขทีส่ทิธบิตัร ประเภท ชือ่ ระยะเวลาคุม้ครอง 
1302003212 52159 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องกรองน ้า 12 พ.ย.2556 ถงึ 11 พ.ย 2566 
1702000097 69309 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (09EX) 10 ม.ค.2560 ถงึ 9 ม.ค.2570 
1802003798 74302 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (02EX) 7 ก.ย. 2561 ถงึ  6 ก.ย. 2571 
1702003279 67460 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (14EX) 24 ส.ค. 2560 ถงึ 23 ส.ค. 2570 
1502001255 60159 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (45EX) 23 เม.ย.2558 ถงึ 22 เม.ย. 2568 
1502002112 - สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ 2 ก.ค. 2558 ถงึ 1 ก.ค.2568 
1702000098 67459 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (55EX) 24 ส.ค. 2560 ถงึ 23 ส.ค. 2570 
1402001972 53590 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (25EXN) 24 ก.ค. 2557 ถงึ 23 ก.ค. 2567 
1302002540 51773 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (20EX) 12 ก.ย. 2556 ถงึ 11 ก.ย. 2566 
1302002542 51775 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (70EX) 12 ก.ย. 2556 ถงึ 11 ก.ย. 2566 
1502002220 - สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ 9 ก.ค. 2558 ถงึ 8 ก.ค. 2568 
1302002543 51776 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (U-Kool) 12 ก.ย. 2556 ถงึ 11 ก.ย. 2566 
1702003278 67458 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (28EX) 24 ส.ค. 2560 ถงึ 23 ส.ค. 2570 
1802003797 74303 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ 7 ก.ย. 2561 ถงึ 6 ก.ย. 2571 
1502003063 58711 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (07EC) 12 ก.ย. 2558 ถงึ 11 ก.ย. 2568 
1502001256 60158 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ 23 เม.ย. 2558 ถงึ 22 เม.ย.2568 
1302002541 51774 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องปรบัอากาศ (35EX) 12 ก.ย. 2556 ถงึ 11 ก.ย. 2566 
1402000402 53589 สทิธบิตัรการออกแบบ เครื่องลา้งผกั 4 ม.ีค. 2557 ถงึ 3 ม.ีค. 2567 
1502001601 58708 สทิธบิตัรการออกแบบ พดัลม 18 พ.ค. 2558 ถงึ 17 พ.ค. 2568 
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ทีต่ัง้ทรพัยส์นิ 1) ศนูยบ์รกิาร, คลงัสนิคา้ย่อย 22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
2) โรงงานประกอบชิน้ส่วน ตัง้อยู่ลขที ่184 หมู่ 10 ต าบลนาวงัหนิ อ าเภอพนสันิคม ชลบุร ี20240 
3) ส านกังาน, โชวร์มู เลขที ่12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  

วงเงนิคุม้ครอง 53,375,000.00 บาท 
ระยะเวลาคุม้ครอง 5 มกราคม 2565 ถงึ 5 มกราคม 2566 
ความคุม้ครอง 1)  ภยัเนื่องจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ 

2) ภยัระเบดิ ภยัลมพายุ และภยัเนื่องจากน ้า 
3) ภยัจากอากาศยาน 
4) ภยัจากแผน่ดนิไหวหรอืภเูขาไฟระเบดิหรอืคลื่นใตน้ ้าหรอืสนึามิ 
5) ภยัจากลกูเหบ็หรอืจากควนั 
6) ภยัจากการเฉี่ยว และ/หรอื การชนของยวดยานพาหนะ 
7) ภยัจากการนดัหยุดงาน การจลาจล การกระท าอนัมเีจตนารา้ย หรอือุบตัเิหตุจากปัจจยัภายนอก 
8) ภยัโจรกรรมซึง่ปรากฏร่องรอยการงดัแงะ ปล้นทรพัย์ 
9) ภยัต่อเครื่องไฟฟ้า 

• สญัญากบัผูผ้ลิตต่างประเทศ  

คู่สญัญา 1) ผูผ้ลติรายทีห่นึ่ง ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  (“คู่สญัญา”) 
2) บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ประเภทผลติภณัฑ ์ พดัลมไอเยน็ชนิดเคลื่อนที ่และชนิดแขวน (แต่ละสญัญาระบุชนดิของผลติภณัฑ)์ 
ระยะเวลาของสญัญา 10 ปี  ชว่งเวลาตามทีก่ าหนดในแต่ละสญัญา (สญัญาฉบบัแรกสิน้สดุในวนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 
วธิกี าหนดราคา ราคาและวธิกีารช าระเงนิเป็นไปตามทีต่กลงรว่มกนัในแต่ละสญัญา 
การบอกเลกิสญัญา กรณีทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งท าผดิสญัญา / กรณีทีฝ่่ายใดฝ่ายหนึ่งไมส่ามารถส่งสนิคา้หรอืช าระเงนิได้ 
เครดติเทอม จ านวนวนัตามทีต่กลงรว่มกนัในแตล่ะรอบการสง่สนิคา้ 
สรปุสาระส าคญัของสญัญา 1) บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายส าหรบัผลติภณัฑข์า้งตน้เพยีงผูเ้ดยีว เพื่อจ าหน่ายในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

ยกเวน้บางประเทศตามทีต่กลงกนัในแตล่ะสญัญา 
2) คู่สญัญาและบรษิทัฯ ตกลงรว่มกนัในเงื่อนไขการลงทนุในแมพ่มิพส์ าหรบัสนิคา้แต่ละรุน่ และการเป็น

เจา้ของแมพ่มิพภ์ายหลงัมกีารยกเลกิสญัญา 
3) บรษิทัจะซือ้สนิคา้บางรุน่จากคูส่ญัญาตามปรมิาณขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขาย ในขณะทีบ่างรุน่

คู่สญัญาจะตอ้งผลติตามค าสัง่ซือ้โดยไมม่ปีรมิาณขัน้ต ่า 
4) คู่สญัญาจะควบคุมคุณภาพสนิคา้ใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานผลติภณัฑต์ามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด เพื่อให้

ผลติภณัฑม์อีายุการใชง้านอยา่งน้อยเพยีงพอกบัทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารรบัประกนักบัลูกคา้เป็นเวลา 1 ปี 
5) บรษิทัฯ จะสุม่ตรวจสอบสนิคา้จ านวนรอ้ยละ 10 ในแต่ละตูส้นิคา้ หากบรษิทัฯ พบสนิคา้ไมเ่ป็นไปตาม

คุณภาพทีก่ าหนด คู่สญัญาจะตอ้งจา่ยคา่ชดเชยตามทีก่ าหนดในสญัญาภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บั
รายงานจากบรษิทัฯ 

6) ในกรณีทีส่นิคา้ทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดมสีูงกว่ารอ้ยละ 1 ภายใน 15 เดอืนหลงัจากวนัส่ง
สนิคา้ คูส่ญัญาตอ้งชดเชยค่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามจ านวนทีต่กลงรว่มกนัในสญัญาภายใน 30 วนั
หลงัจากไดร้บัรายงานจากบรษิทัฯ 

• สญัญากบัห้างค้าปลีกสมยัใหม่ 
บรษิัทท าสญัญาจ าหน่ายสนิค้าให้กบัห้างค้าปลีกสมยัใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฝากขายสนิค้าผลติภัณฑ์
ประเภทพดัลมไอเย็น พดัลมไอน ้าและพดัลมอุตสาหกรรม ชนิดเคลื่อนที่ได้ รวมทัง้ตู้กดน ้าดื่ม เครื่องฟอก
อากาศ โดยสรุปดงันี้ 
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คู่สญัญา 1) หา้งคา้ปลกีสมยัใหม่ ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  (“คู่สญัญา”) 
2) บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ระยะเวลาของสญัญา 1 ปี ต่อสญัญาโดยอตัโนมตัจินกวา่จะมกีารยกเลกิสญัญาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
การบอกเลกิสญัญา เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมดิสญัญา หรอืบอกยกเลกิสญัญาล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
เครดติเทอม ตามทีต่กลงร่วมกบัคู่สญัญาแต่ละราย 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา 1. สนิคา้ทีว่างจ าหน่ายจะตอ้งเป็นสนิคา้ถกูกฎหมาย เสยีภาษอีากรถกูตอ้ง และบรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง เชน่ เครื่องหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร ความปลอดภยัตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และสทิธใิน
ทรพัยส์นิทางปัญญาอื่นกบัสนิคา้ทัง้หมด เป็นตน้ และสนิคา้ตอ้งเป็นผลติภณัฑท์ี่ได้ตามมาตรฐาน ไม่มคีวามช ารุด
และไม่บกพร่อง หากสนิคา้ไม่เป็นไปตามค ารบัรองขา้งตน้  บรษิทัฯ จะตอ้งรบัสนิคา้คนืหรอืเปลีย่นใหใ้หม่โดยไม่มี
เงื่อนไข หรอืชดใชค้่าปรบั ค่าเสยีหายใหก้บัคู่สญัญา   

2. คู่สญัญาจะช าระเงนิตามเงื่อนไขและขอ้ตกลง โดยช าระภายในระยะเวลาเครดติเทอมทีก่ าหนดนบัแต่วนัที่ไดร้บัใบ
แจง้หนี้หรอืใบก ากบัภาษจีากบรษิทัฯ และตรงกบัวนัจ่ายเงนิของคู่สญัญา 

 3. การเจรจาส่วนลดทางการคา้จะมกีารเจรจาต่อรองปีละ 1 ครัง้ โดยขึน้อยู่กบัปรมิาณการสัง่ซือ้และเป้าหมาย
ยอดขายทีก่ าหนดร่วมกนัในแต่ละปี ยกเวน้ส่วนลดพเิศษ เชน่ สนิคา้จดัรายการ และรายการส่งเสรมิการขาย จะมี
การเจรจาเป็นครัง้คราว 

4. บรษิทัฯ จะตอ้งสนบัสนุนค่าใชจ้่ายอื่นๆ เชน่ ค่าสนบัสนุนรายการส่งเสรมิการขาย ค่าสนับสนุนการตลาด ส่วนลด
ตามเทศกาล ส่วนลดพเิศษประจ าปีตามเป้าการซือ้ ค่าบรกิารกระจายสนิคา้ไปยงัสาขา และค่าบรกิารระบบต่างๆ 
เป็นตน้ 

5. บรษิทัฯ จะรบัคนืสนิคา้ที่ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง โดยบรษิทัฯ มหีน้าทีจ่ะตอ้งรบัคนืสนิคา้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
นบัแต่วนัทีร่บัแจง้จากคู่สญัญาใหม้ารบัคนืสนิคา้ หากพน้ก าหนดที่แจง้ คู่สญัญาจะไม่รบัผดิชอบความเสยีหายใดๆ 
ทีเ่กดิขึน้กบัสนิคา้ของบรษิทัฯ 

6. บรษิทัฯ จะไม่ให้ทรพัยส์นิใดๆ สทิธปิระโยชน์ ค่าตอบแทนหรอืค่าคอมมชิชัน่ หรอืผลประโยชน์อื่นใด แก่พนกังาน
หรอืตวัแทนของคู่สญัญา 

7. บรษิทัฯ จะไม่ชกัชวนลกูคา้ของคู่สญัญาซือ้สนิคา้โดยตรงจากบรษิทัฯ และจะไม่ขายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทัว่ไปโดยตรง
ในราคาทีถ่กูกวา่ทีคู่่สญัญาจ าหน่ายอยู่ 

8. บรษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้พีนกังานขายประจ าสาขาตลอดเวลาท าการ โดยบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบความเสยีหายทีอ่าจ
เกดิขึน้จากพนกังานขายของบรษิทัฯ 

9. หากบรษิทัฯ ท าผดิสญัญา คู่สญัญามสีทิธเิลื่อนการช าระค่าสนิคา้ และสงวนสทิธใินการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการผดิสญัญา รวมทัง้มสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัที  

• สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ 
บรษิัทได้ท าสญัญากบัผู้ประกอบการธุรกจิซึ่งท าสญัญาในลกัษณะตวัแทนจ าหน่าย เพื่อให้สทิธใินการเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัภายในประเทศ โดยสรุปสาระส าคญัของสญัญาไดด้งันี้ 

คู่สญัญา 1. ตวัแทนจ าหน่าย *  (“คู่สญัญา”) 
2. บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ระยะเวลาของสญัญา จนกวา่จะมกีารยกเลกิสญัญาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
การบอกเลกิสญัญา 1) ตวัแทนจ าหน่ายผดิสญัญาหรอืไม่ท าตามระเบยีบการเป็นตวัแทนจ าหน่าย บรษิทัฯ มสีทิธใินการบอกเลกิสญัญา  

2) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมสีทิธบิอกเลกิการเป็นตวัแทนตามสญัญากไ็ด ้โดยจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอ้กีฝ่ายหนึ่ง
รบัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

เครดติเทอม จ านวนวนัตามทีต่กลงร่วมกนั 
สรุปสาระส าคญัของสญัญา 1. คู่สญัญาเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ ภายในประเทศไทยเท่านัน้ 

2. คู่สญัญาจะใช้เครื่องหมายการค้า MASTERKOOL กบัสินค้า ส่วนควบ อะไหล่ และอุปกรณ์เฉพาะกบัสินค้าของ
บรษิทัฯ เท่านัน้  

3. หากคู่สญัญาผดินัดช าระหรอืช าระล่าชา้ คู่สญัญาตกลงเสยีเบี้ยปรบัให้แก่บรษิทัฯ จ านวนร้อยละ 2 ต่อเดอืน ของ
มลูค่าหนี้ทีเ่กนิก าหนด 

4. หากคู่สญัญาผดิสญัญาเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหาย  บรษิทัฯ มสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีโดยคู่สญัญา
มหีน้าทีช่ าระราคาสนิค้าทีค่า้งช าระทัง้หมด โดยไม่มสี่วนลด รวมทัง้มหีน้าทีช่ าระดอกเบี้ย เบี้ยปรบั หรอืค่าเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

* ตวัแทนจ าหน่ายรายใหญ่รายหนึ่งเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้นี้เง ือ่นไขในสญัญาไมแ่ตกต่างจากตวัแทนจ าหน่ายอื่น 
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• สญัญาว่าจ้างขนส่งสินค้า 

คู่สญัญา 1) ผูร้บัจา้งขนส่งสนิคา้ภายในประเทศ ซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ (“คู่สญัญา”) 
2) บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ระยะเวลาของสญัญา ตามทีต่กลงรว่มกนักบัคูส่ญัญาแตล่ะราย 
การบอกเลกิสญัญา เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมดิสญัญา หรอืบอกยกเลกิสญัญาล่วงหน้าตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ราคา/เงื่อนไขการช าระเงนิ ขึน้อยู่กบัน ้าหนกัและระยะทางตามทีต่กลงรว่มกนัของคู่สญัญาแต่ละราย 
สรปุสาระส าคญัของสญัญา 1.คู่สญัญาจะตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายหรอืสูญหายของสนิคา้ระหว่างการขนส่ง ตามทีต่กลงรว่มกนั 

หรอืคู่สญัญาจะตอ้งจดัใหม้กีารเอาประกนัภยัส าหรบัความเสยีหายหรอืสูญหายของสนิคา้ โดยมบีรษิทัฯ 
เป็นผูร้บัผลประโยชน์  
2.คู่สญัญาจะต้องจดัส่งสินค้าในเขตพื้นที่ปลายทางต่างๆ ในประเทศตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกบั
คู่สญัญาแต่ละราย  
3.การปรบัขึน้ราคาค่าขนส่งตามการปรบัขึน้ราคาน ้ามนัดเีซลใหเ้ป็นไปตามทีต่กลงรว่มกนัของคู่สญัญา 

3. รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 

คณะกรรมการของบริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
2.  นายนพชยั วรีะมาน กรรมการบรษิทั/ กรรมการผูจ้ดัการ 
3.  รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
4.  นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยุธยา กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายกฤษณ ไทยด ารงค ์ กรรมการบรษิทั 
6.  Mr. Fung Meng Hoi กรรมการบรษิทั 
7.  นายเกรยีงไกร ศริะวณิชการ กรรมการบรษิทั 
8.  นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั กรรมการบรษิทั 

คณะผูบ้ริหารของบริษทั มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 

ล าดบั ชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นายนพชยั วรีะมาน กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  นางสาวเบญจรตัน์ หตัถชาญชยั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ 
3.  นางสาวสุนนัทา ว่านวฒัน์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิฯ 
4.  นายโกมนิทร ์กรตม ี ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิารโรงงาน 
5.  นายสรรชยั ศรวีบิูลย์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิต่างประเทศ 
6.  นายธรรมศกัดิ ์ชอบชยั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวศิวกรรมและบรกิารลูกคา้ 
7.  นางสาวธนัวา องักุราวริทุธ ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาคุณภาพและระบบงาน 
8.  นางสาวมลัลกิา ตระกูลไทย เลขานุการบรษิทั 
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4.  โครงสร้างของผูถ้ือหุ้น 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที ่25 มนีาคม 2565 ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1.  นายเกรยีงไกร ศริะวณิชการ 159,000,000 13.25 
2.  นายนพชยั วรีะมาน 125,490,898 10.46 
3.  Mr. Fung Meng Hoi  77,061,100 6.42 
4.  นายสุนทร ศรปีรชัญาอนนัต ์ 34,107,950 2.84 
5.  นายนิต ิถาวร 15,809,100 1.32 
6.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 12,967,472 1.08 
7.  นายนาวนิ เหมรชัตานนัต ์ 10,902,600 0.91 
8.  นายวทัธกิร วทิยอ านวยคุณ 10,869,455 0.91 
9.  นางสาวอจัจมิา วทิยอ านวยคุณ 10,265,597 0.86 
10.  นายกมัพล ตตยิกว ี 10,000,000 0.83 

 รวมผูถื้อหุ้น 10 รายแรก 466,474,172 38.87 

11. ผูถ้อืหุน้รายอื่น 733,525,828 61.13 
 รวมทัง้ส้ิน 1,200,000,000 100.00 

5.  ประวติัการเพ่ิมทุนและจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี 

5.1 ประวติัการเพ่ิมทุน 

• ปี 2562-2563 บรษิทัไมม่กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีน  

• ปี 2564 บรษิทัไดม้กีารเพิม่ทุนจ านวน 2 ครัง้ ดงันี้ 
ครัง้ท่ี 1  บรษิทัไดอ้อกขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) จ านวน 240,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท และได้ด าเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 120,000,000 บาท เป็น 180,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
จ านวน 720,000,000 หุน้ 

ครัง้ท่ี 2  บริษัทได้ออกขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
480,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้จาก
เดมิ 180,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,200,000,000 หุน้ 

5.2 ประวติัการจ่ายเงินปันผล 

• ปี 2562-2564 บรษิทัไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล  

6.  รายละเอียดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

ชื่อบรษิทัย่อย : บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชัน่ จ ากดั 
วตัถุประสงค์
  

: บรกิารให้ค าปรกึษา ออกแบบ ติดตัง้ จ าหน่าย และให้บรกิารเกี่ยวกบัระบบประหยดัพลงังาน และ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เช่น ระบบโอโซนส าหรบัระบบปรบัอากาศ ระบบโอโซนส าหรบัระบบซกัผา้ขนาด
ใหญ่ ระบบโอโซนเพื่อก าจดักลิน่ทีไ่มพ่งึประสงค ์ 

ทีต่ัง้ส านกังาน : เลขที ่22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรงัสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กทม. 10900  
ทะเบยีนเลขที ่ : 0105554064743  
ทนุจดทะเบยีน              : 30,000,000 บาท 
จ านวนหุน้                 : 300,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้            : 100 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ : บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
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ชื่อบรษิทัย่อย : บริษทั แคปปิตอล ล้ิงค ์โฮลด้ิง จ ากดั 
วตัถุประสงค ์ : ด าเนินธรุกจิการลงทนุ 
ทีต่ัง้ส านกังาน : 356 อาคารดับเบิ้ลยูวัน ชัน้  2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรงุเทพมหานคร 10120 
ทะเบยีนเลขที ่ : 0105555155670  
ทนุจดทะเบยีน              : 22,727,300 บาท 
จ านวนหุน้                 : 227,273 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้            : 100 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ : บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ชื่อบรษิทัย่อย : บริษทั แคปปิตอล ล้ิงค ์แอด๊ไวเซอร่ี จ ากดั 
วตัถุประสงค ์ : ด าเนินธรุกจิใหค้ าปรกึษาดา้นการเงนิ   
ทีต่ัง้ส านกังาน : 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
ทะเบยีนเลขที ่ : 0105552129571  
ทนุจดทะเบยีน              : 10,000,000 บาท 
จ านวนหุน้                 : 1,000,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้            : 10 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ : บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

โดยการถอืผา่นบรษิทั แคปปิตอล ลิง้ค ์โฮลดิง้ จ ากดั 

ชื่อบรษิทัย่อย : บริษทั แคปปิตอล ล้ิงค ์ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
วตัถุประสงค ์ : ด าเนินธรุกจิดา้นการเงนิ 
ทีต่ัง้ส านกังาน : 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
ทะเบยีนเลขที ่ : 0107545000063  
ทนุจดทะเบยีน              : 6,610,571.25 บาท 
จ านวนหุน้                 : 10,576,914 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้            : 0.625 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ : บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

โดยการถอืผา่นบรษิทั แคปปิตอล ลิง้ค ์โฮลดิง้ จ ากดั 

ชื่อบรษิทัย่อย : บริษทั แคปปิตอล ล้ิงค ์อดุรธานี จ ากดั  
วตัถุประสงค ์ : ด าเนินธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 
ทีต่ัง้ส านกังาน : 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
ทะเบยีนเลขที ่ : 0105550057238  
ทนุจดทะเบยีน              : 40,000,000 บาท 
จ านวนหุน้                 : 40,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้            : 1,000 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ : บรษิทั มาสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

ชื่อกจิการรว่มคา้ : บริษทั เอช-ด ู(ประเทศไทย) จ ากดั  
วตัถุประสงค ์ : ด าเนินธรุกจิซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย ์และเป็นนายหน้าซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ 
ทีต่ัง้ส านกังาน : 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120 
ทะเบยีนเลขที ่ : 0105562034742  
ทนุจดทะเบยีน              : 73,000,000 บาท 
จ านวนหุน้                 : 730,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้            : 100 บาท 
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ชื่อกจิการรว่มคา้ : 
 
บริษทั บริหารสินทรพัย ์เอช-ด ูจ ากดั 

วตัถุประสงค ์ : ด าเนินธรุกจิบรหิารสนิทรพัย ์
ทีต่ัง้ส านกังาน : 356 อาคารดับเบิ้ลยูวัน ชัน้  2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรงุเทพมหานคร 10120 
ทะเบยีนเลขที ่ : 0105557169414  
ทนุจดทะเบยีน              : 25,000,000 บาท 
จ านวนหุน้                 : 250,000 หุน้ 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้            : 100 บาท 

ส่วนท่ี 3  ข้อมูลทางการเงิน  

1. ตารางสรปุข้อมลูทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี  
 หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
(งบการเงนิรวม) 

ตรวจสอบแลว้ 
31/12/62 

จดัประเภทใหม ่
31/12/63 31/12/64 

สินทรพัยห์มุนเวียน    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด   35.02   29.50  66.50 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น  100.44  85.03  86.86 
ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   0.16   0.04  0.20 
สนิทรพัยต์ามสญัญา   2.51   1.33  2.91 
สนิคา้คงเหลอื   198.32   237.79  201.00 
ตน้ทนุการท าใหเ้สรจ็สิน้ตามสญัญา   -     -    - 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื่น    -     0.09  0.44 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  336.45   354.32  358.49 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกนั   73.75   81.75  79.85 
ลูกหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ   0.01   -    - 
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์   56.00   48.43  41.26 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้  -     22.37  13.00 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน   3.71   3.23  2.41 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น   8.07  13.12  15.34 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน  145.44   168.90  271.77 
รวมสินทรพัย ์  481.89   523.22  630.26 

หน้ีสินหมนุเวียน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ   150.35   174.50  121.32 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น  71.20  84.29    43.77 
หนี้สนิตามสญัญา   36.64   23.22  24.76 
ประมาณการรบัประกนัคุณภาพ   5.66   6.42  4.47 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   2.35   9.42  9.07 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  266.57   300.80  203.39 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
ประมาณการรบัประกนัคุณภาพระยะยาว   0.03   0.57  0.23 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่   2.35   9.84  2.26 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   15.03   17.24  17.36 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  0.81   0.97  0.67 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น   -     3.32  3.89 
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 หน่วย: ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
(งบการเงนิรวม) 

ตรวจสอบแลว้ 
31/12/62 

จดัประเภทใหม ่
31/12/63 31/12/64 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  18.22   31.95  24.74 
รวมหน้ีสิน  284.79   332.75  228.13 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทนุเรอืนหุน้    
ทนุจดทะเบยีน    
หุน้สามญั 1,250,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท   312.50 
หุน้สามญั    576,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท  144.00   144.00   
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้    
หุน้สามญั    875,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท   214.25 
หุน้สามญั 480,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท  120.00   120.00   
Premium on ordinary shares  183.03   183.03  319.82 
ส่วนเกนิทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  3.06   3.06  3.06 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม    

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย  8.26   8.26  8.26 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  (117.25)  (123.88) (143.26) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  197.10   190.47  402.13 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  481.89   523.22  630.26 

  
  
 
 
 
 
 

หน่วย: ลา้นบาท 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

(งบการเงนิรวม) 

ตรวจสอบแลว้ ประจ าปี 
2562 

จดัประเภทใหม ่
2563 2564 

รายได้    
รายไดจ้ากการขาย   598.35  646.60  455.35 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร   102.18  85.63  64.19 
รายไดอ้ื่น   11.99  1.61  26.09 

รวมรายได้  712.52   733.84  545.63 
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทนุขาย   440.84  522.82  369.72 
ตน้ทนุในการใหบ้รกิาร   52.44  48.63  38.10 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย   122.80  100.33  72.14 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร   54.26  54.17  70.75 
ตน้ทนุทางการเงนิ   10.09  -  7.57 

รวมค่าใช้จ่าย  680.43  725.95 558.28 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  32.09  (3.41) (21.03) 

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได ้ (1.12) (0.11) (0.34) 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรบัปี  30.97  (3.52) (21.37) 

รายการทีไ่มต่อ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงัขาดทนุจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(2.10) (0.23) (2.0) 
ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสรจ็ส าหรบัปี 28.87  (3.75) (19.38) 
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 หน่วย: ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด 
(งบการเงนิรวม) 

ตรวจสอบแลว้ ประจ าปี 
2562 

จดัประเภทหม ่
2563 2564 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ป)ในกจิกรรมด าเนินงาน  88.96  (10.11) (10.33) 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (16.78) (13.89) (119.46) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ป)ในกจิกรรมจดัหาเงนิ  (64.18) 18.48  167.18 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)  8.00   (5.52) 37.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี  27.02   35.01  29.50 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี  35.02   29.49  66.50 

 หน่วย :ล้านบาท 

อตัราส่วนทางการเงิน 
งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ( Liquidity Ratio )       
อตัราส่วนเงนิทนุหมนุเวยีน (เทา่) 1.27 1.18 1.76 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เทา่) 0.53 0.40 0.77 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)      
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 29.58% 21.96% 21.50% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 4.58% (0.47%) (4.05%) 
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 4.12% (0.48%) (3.92) 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 14.89% (1.19%) (7.21) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)      
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 5.74% (0.61%) (3.71%) 
อตัราหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์(เทา่) 1.39 1.27 0.95 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)      
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่)       1.44          1.75  0.57 



หมายเหต:ุ   หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2009-9999 

เลขท่ีใบจอง/Subscription Form No…………………………………………….. 

ใบจองซื�อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั มาสเตอร์คูล อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of Masterkool International Public Company Limited 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิจํานวน 1,800,000,000 หุ ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท  
ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1.5 หุ ้นสามญัเพิ่มทุน  

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  

วนัท่ีจองซ้ือ/Subscription Date    6 มิถุนายน 2565 / 6 June 2022       7  7 มิถุนายน 2565 / 7 June 2022     8 มิถุนายน 2565 / 8 June 2022  1 มิถุนายน 2565 / 1 June 2022              2 มิถุนายน 2565 / 2 June 2022     

ข้อมลูผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง / Subscriber please clearly fill in the spaces below 
เรียน คณะกรรมการบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of Masterkool International Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/ We                นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................. 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท่ี์ติดตอ่ได ้/ Tel. …………………………………………………………………………………..….…….……….…..… 
บตัรประจําตวัประชาชน / ใบตา่งดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID) เลขท่ี / No. …………………………………………………..…………………………………………………………………………….….….… 

ท่ีอยู ่/ Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…… 
ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักําหนดรายช่ือผูถื้อหุน้วนัท่ี 10  พฤษภาคม 2565 จํานวน / According to the Share Register Book as of Record date, 10 May 2022, I/We own 
…………………...…….....…หุน้ / shares มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ  านวน / and have the rights to subscribe to the newly issued ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 
/ I/We wish to subscribe for the newly issued ordinary shares of the Company as follows: 

จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 
No. of shares subscription (Shares) 

จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 
Total payment amount (Baht) 

จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement  
จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement  

          จองซ้ือเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนส่วนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription in excess of the rights (only the excess portion) 

รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription 

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 
   การโอนเงินผา่นระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั (มหาชน) ช่ือบญัชี “บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จํากดั เพื่อการจองซื�อหลกัทรัพย”์  

 Money transfer through System of Siam Commercial Bank Public Company Limited. Bank name is “ASL Securities Company Limited For Subscription” 

เช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ต๋วัแลกเงิน สัง่จา่ย “บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จํากดั เพื่อการจองซื�อหลกัทรัพย”์ ลงวนัท่ี 1 -7 มิถุนายน 2565 และสามารถเรียกเกบ็เงินไดจ้ากสํานกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2565  
และใหน้ําฝากท่ีเคานเ์ตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั (มหาชน) เทา่นั�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” 

เลขท่ีเช็ค / Cheque No. ……………………………………..……………  ลงวนัท่ี / Date …………….…………………..……………  ธนาคาร / Bank ……………………..….……….………  สาขา / Branch ………………..………..………………..…………………  
เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 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) 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บริษทั ................................................................................................ เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก .............................................. 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ............................................................ ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันั้น / 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. 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด / 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) 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใด ๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้น
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุน้ / 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. 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน หรือเงินโอนเขา้บญัชี 
มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ตัว๋แลกเงิน ท่ีสั่งจ่ายแลว้นั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิจองซ้ือและขา้พเจา้ยินยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนังสือแจง้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัดว้ย 
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. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมคีวามเส่ียง / Please be aware of the risk involved in share investment   ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
การประเมนิความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1.ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุนในหุน้
สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน 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.           

ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 
(………..............................................................................) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในสว่นนีด้้วย) (Subscriber please also fill out the portion) 
วนัท่ีจองซื�อ / Subscription Date …………………………………………………………………………. เลขท่ีใบจอง/Subscription Form No. ………………………………………..…………. 
บริษทัได้รับเงินจาก / The Company received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซื�อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 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         

โอนเงินสดผา่นระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน)  / Money transfer through system of Siam Commercial Bank Public Company Limited       
         นําฝากเช็คบุคคล/เช็คธนาคาร/ต๋วัแลกเงิน ฝากที�เคานเ์ตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากดั (มหาชน) / Deposit Personal Cheque/Cashier Cheque/Draft to Siam Commercial Bank Public Company Limited 
เลขท่ีเช็ค  / Cheque No. ……………………………………..  ลงวนัท่ี / Date …………………………………………..  ธนาคาร / Bank ………………………………………...……………………….  สาขา / Branch …………………………………………
…………. โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจดัสรรหุ้นให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 

        ออ   ฝากใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก  ............................................................................ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี   ............................................................................................................................... 
        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ......................................................................... Securities trading account number. .............................................................................................. 

ฝากใบหุน้ในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ / 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 
ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิ ดการจองซื้อหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer  ………............................................................................. 

 

ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถอืหุ้นเท่านั้น / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล  าดบัท่ี 3 / Enclosure No.3 

โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง / Choose only one 



เอกสารเพิม่เติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 



เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรัพย์ 

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่าน้ัน  

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................................................................................................................... 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี ........................................................................................................................ 

1. สถานท่ีเกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติท่ี 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ท่ีอยูถ่าวร........................................................................................................................................................................................................... 

      จงัหวดั/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย/์ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นนิติบุคคล 

1. ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                     

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบน้ี เพื่อนาํขอ้มูลมากรอกในช่องน้ี) 

.      - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผูถื้อหุน้ชาวสหรัฐ............................................ 

 -  กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ขา้พเจา้มีความประสงคฝ์ากหลกัทรัพย ์เขา้ไวใ้นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยก่์อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้
ยอมรับผดิและชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ จนครบถว้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้รับทราบวา่บริษทั ศนูยรั์บฝากฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ปรากฎในเอกสารน้ีใหแ้ก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทั ศนูยรั์บฝากฯ ในการ
ขอเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวได ้        

 

ลงช่ือ ..............................................................................  ผูถื้อหลกัทรัพย ์  

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

 

กรณีผู้ถือหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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เลขท่ีเช็ค / Cheque No. เช็คลงวนัท่ี / Date ธนาคาร / Bank  สาขา / Branch จํานวนเงิน / Amount 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร / 
Authorized Signature 

ผู้รับเงิน

 เงินสด / Cash
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) Amount in Words (Baht) 

ผู้รับมอบอํานาจ 
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ASL SECURITIES CO. LTD., 
บรษิัทหลักทรพัย ์เอเอสแอล จํากัด 

343-343/1, 343/4-5 ถนนคลองลาํเจียก แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึก่มุ กรุงเทพ ฯ 10230 
เลขประจาํตวัผ้เูสยีภาษ ี0105557112811 

วันที ่(Date).....................................

สาขาท่ีรับฝาก (Branch)............................................................. 

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

เลขท่ีเช็ค / Cheque No. เช็คลงวนัท่ี / Date ธนาคาร / Bank  สาขา / Branch จํานวนเงิน / Amount 
สําหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร / 
Authorized Signature 

ผู้รับเงิน

 เงินสด / Cash
จํานวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) Amount in Words (Baht) 

ผู้รับมอบอํานาจ 

ผ ู้นําฝาก .....................................................................................โทร................................................................. 

เพ่ือเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด เพื�อการจองซื�อหลักทรัพย์

Payment to ASL Securities Company Limited For Subscription

เลขที�บัญชี 049-3-14596-4

ASL SECURITIES CO. LTD., 
บริษัทหลักทรพัย ์เอเอสแอล จํากัด 

343-343/1, 343/4-5 ถนนคลองลาํเจียก แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึก่มุ กรุงเทพ ฯ 10230 
เลขประจาํตวัผ้เูสยีภาษ ี0105557112811 

วันที ่(Date).....................................

สาขาท่ีรับฝาก (Branch)............................................................. 

เพ่ือเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด เพื�อการจองซื�อหลักทรัพย์ 

Payment to ASL Securities Company Limited For Subscription

เลขที�บัญชี 049-3-14596-4

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

Ref.1 เลขทีผ้่ถืูอห้นุ    10  หลัก   
Customer’s A/C No. (10-Digit) 

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

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

Ref.1 เลขทีผ้่ถืูอห้นุ    10  หลัก   
Customer’s A/C No. (10-Digit) 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5



   

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรับจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท มำสเตอรค์ูล อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 

ท ำที่............................................................... 
วนัท่ี............................................................... 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/บรษัิท) ................................................................................................ (“ผู้มอบอ ำนำจ”) 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขที่............................................................................................................................................ 
      เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขที่หนงัสอืเดินทำง ...................................................................................................... 
      เลขทะเบยีนนิติบคุคล .......................................................................................................................................... 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................... 
แขวง/ต ำบล ...................................................................................... เขต/อ ำเภอ....................................................... 
จงัหวดั ................................................... ประเทศ ....................................................... รหสัไปรษณีย.์....................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท มำสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตำมทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก ำหนด
รำยช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) ที่ 10 พฤษภำคม 2565 จ ำนวน ........................................... หุน้ มีสิทธิในกำรจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน........................................... หุน้ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมใบรบัรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุทีอ่อกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะนำยทะเบียนของบรษัิทฯ 
ขำ้พเจำ้ขอมอบอ ำนำจให ้(นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................................................ 
เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขที่หนงัสอืเดินทำง ............................................................................................................ 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี ....................................... ตรอก/ซอย ....................................................... ถนน .................................... 
แขวง/ต ำบล ...................................................................................... เขต/อ ำเภอ....................................................... 
จังหวดั ................................................... ประเทศ ................................................ รหสัไปรษณีย ์.............................
เป็นผูร้บัมอบอ ำนำจโดยชอบดว้ยกฎหมำยของขำ้พเจำ้ (“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) ในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน จ ำนวน
........................................... หุน้ แทนหรือในนำมของขำ้พเจำ้ ตลอดจนกำรลงนำม ท ำกำรแกไ้ข หรือเพิ่มเติมขอ้ควำม 
ใด ๆ ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว รวมถึงกำรกระท ำอื่นใดอนัจ ำเป็น 
เพื่อใหก้ำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วลลุว่งจนเสร็จกำร หนงัสือมอบอ ำนำจฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ำมวตัถปุระสงค์
ดงักล่ำวขำ้งตน้ กำรกระท ำใด ๆ ที่ผูร้บัมอบอ ำนำจไดก้ระท ำลงภำยใตห้นงัสือมอบอ ำนำจฉบบันีจ้ะมีผลผกูพนัขำ้พเจำ้
เสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรดงักลำ่วดว้ยตนเอง 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูถื้อหุน้ 
         (...........................................................) 

 
ลงช่ือ .......................................................... ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
         (..........................................................) 

หมำยเหต:ุ   โปรดแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ และ/หรือ หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูม้อบอ ำนำจ และส ำเนำบตัรประจ ำตวั 
ประชำชนของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ ซึง่ลงลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ปิดอำกร 
แสตมป์ 
30 บำท 
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แผนที่สถานที่รับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

 
 

สถานที่รับจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  

สถานท่ีติดตอ่ : 343-343/1,343/4-5 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท์ : (66) 0-2508-1567 ตอ่ 3502 
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