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รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรนกำร ผูบ้ ริชำร และผูน้ อี ำนำจควบคุนของบริษทั
ข้อนูลกำรดำรงตำแชน่งของกรรนกำรและผูบ้ ริชำรของบริษทั ฯในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แบบประเนินควำนเพียงพอของระบบควบคุนภำยใน
งบกำรเงินของบริษทั ฯ ประจำปี 2554-2556
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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)
รำยละเอียดเกี่ยวกับบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์:
บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (“บริษทั ฯ”) เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยเครื่องดื่มภำยใต้ช่อื กำรค้ำ อิชติ นั ดับเบิ้ลดริง๊ ค์, อิชติ นั กรีนที, อิชติ นั
ดรำก้อน แบล็คที, อิชติ นั ซีเล็คเต็ด และ
เย็น เย็น โดย อิชติ นั ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ำรกระจำยสินค้ำไปสู่กลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำ
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) ผ่ำนตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำหลัก 3 รำย
ได้แก่ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ไอแอมกรีนที จำกัด และบริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด รวมถึงได้มกี ำรส่งออก
สินค้ำไปต่ำงประเทศ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 3 เรือ่ งการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์)
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่: ณ 11 กรกฎำคม 2556 รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
ก่อนกำรเสนอขำย IPO*
จำนวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)

รำยชื่อผู้ถือหุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

กลุ่มนำยตันและนำงอิ ง ภำสกรนที**
นำยตัน ภำสกรนที
นำงอิง ภำสกรนที
นำยจำรุวร สุขพันธุถ์ ำวร
นำยจำรุวฒ
ั น์ สุขพันธุถ์ ำวร
นำงสำวสุภำณี สุขพันธุถ์ ำวร
นำงสำววริษำ ภำสกรนที
นำงจำเนียร สุขพันธุถ์ ำวร
นำงสำวสุกญ
ั ญำ สุขพันธุถ์ ำวร
นำงสำวธัญธิตำ ภำสกรนที
รวมกลุ่มนำยตันและนำงอิ ง ภำสกรนที
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นแทนนำยตัน ภำสกรนที ***
นำงสำวสุภำภรณ์ เจริญโสภำ
นำงสำวจินดำ สงรอด
นำงสำววิจติ รำ เหมะธุรนิ ทร์
นำงสำววรรณวิมล นิลพฤกษ์
นำงสำวนิสำกร อินทร์ดว้ ง
นำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นแทนนำยตัน ภำสกรนที
รวมกลุ่มนำยตันและนำงอิ ง ภำสกรนที และผู้ถือ
หุ้นแทนนำยตัน ภำสกรนที ***

หลังกำรเสนอขำย IPO
จำนวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)

180,000,000
120,000,000
98,000,000
40,000,000
40,000,000
30,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
515,000,000

18.0
12.0
9.8
4.0
4.0
3.0
0.5
0.1
0.1
51.5

180,000,000
120,000,000
98,000,000
40,000,000
40,000,000
30,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
515,000,000

13.8
9.2
7.5
3.1
3.1
2.3
0.4
0.1
0.1
39.6

80,370,000
50,518,000
40,107,500
40,360,000
40,205,000
20,926,600
272,487,100
785,000,000

8.0
5.1
4.0
4.0
4.0
2.1
27.2
78.5

80,370,000
50,518,000
40,107,500
40,360,000
40,205,000
20,926,600
272,487,100
785,000,000

6.2
3.9
3.1
3.1
3.1
1.6
21.0
60.4
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ต่อ)
ก่อนกำรเสนอขำย IPO*
รำยชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

16 นำยโช เอวีย่ จิน้
17 นำยวุฒไิ กร สำยนำค
ผูถ้ อื หุน้ อื่น****
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ IPO
รวมทัง้ หมด

หลังกำรเสนอขำย IPO
จำนวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)

(ร้อยละ)

64,842,000
22,500,000
125,170,900
1,000,000,000

6.5
64,842,000
2.3
22,500,000
12.5 125,170,900
- 300,000,000
100.0 1,300,000,000

5.0
1.7
9.6
23.1
100.00

*
**

ปรับมูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ เป็ น 1 บำทต่อหุน้

***

ผูถ้ อื หุน้ รำยที่ 10-15 มีจำนวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันจำนวน 272,487,100 หุน้ โดยส่วนหนึ่งของหุน้ ดังกล่ำวจำนวน 270,000,000 หุน้ เป็ นหุน้ ทีถ่ อื แทน
นำยตัน ภำสกรนที

****

ผูถ้ ือหุ น้ อื่นก่อนการเสนอขำย IPO มีจำนวนมำกกว่ำ 100 รำยและไม่มรี ำยใดถือหุน้ มำกกว่ำร้อยละ 1 โดยส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรทีน่ ำยตัน ภำสกรนที
ทำสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ส่วนตัวกับพนักงำนของบริษทั กลุ่มหนึ่ง ในรำคำตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้ (par value) ในระหว่ำงปี 2553 - 2556 (ดูรำยละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 2-8 โครงสร้ำงเงินทุน)

กำรจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็ นไปนิยำมของผู้ท่เี กี่ย วข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15
ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด

สัดส่วนรำยได้:
โครงสร้ำงรำยได้

ปี 2554
ล้ำนบำท

รำยได้จำกกำรขำย สุทธิ
1,056.8
รำยได้สุทธิจำกมหำอุทกภัย
รำยได้อ่นื
0.3
รำยได้รวม
1,057.1
อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย (%)
n/a
ส่วนแบ่งตลำด* (%)
7.7%
จำนวนรสชำติ
9 รสชำติ
*ทีม่ ำ: ดัชนีคำ้ ปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือนมกรำคม 2557

ปี 2555
%

ล้ำนบำท

100.0%
0.0%
100.0%
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ปี 2556
%

3,906.7
87.1%
518.8
11.6%
57.3
1.3%
4,482.9
100.0%
269.7%
27.1%
16 รสชำติ

ล้ำนบำท

%

99.3%
6,484.4
0.7%
47.5
100.0%
6,531.8
66.0%
42.1%
17 รสชำติ
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คณะกรรมกำรบริษทั :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยตัน
นำงอิง
นำยวิโรจน์
นำยปรีชำ
นำยธนพันธุ์
นำงสำวอำรยำ
พลอำกำศตรีณฐั วรรธน์
นำยประสำน
นำยอิสสระชัย

ภำสกรนที
ภำสกรนที
สุภำสูรย์
อัจฉรำนนท์
คงนันทะ
พำนิชำยุนนท์
นิมมลธนำกรณ์
ลิม้ พิพฒ
ั นกุล
เดชำฤทธิ ์

ประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำรบริษทั
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง:
1. ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้ยืม 7.
และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
8.
2. ควำมเสี่ ย งเกี่ ย วกับ กำรถู ก เรี ย กเก็ บ ภำษี ส รรพสำมิ ต 9.
เครื่องดื่มชำเขียว
3. ควำมเสีย่ งจำกกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ยมื กรณี คุณ 10.
ตัน ภำสกรนทีและครอบครัว ไม่สำมำรถรักษำสัดส่วนกำร 11.
ถือหุน้ ตำมทีก่ ำหนด
12.
4. ควำมเสีย่ งจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำดอกเบีย้
5. ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำหลัก
13.
6. ควำมเสีย่ งจำกภัยธรรมชำติอนั เกิดจำกอุทกภัย
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 1 เรือ่ งปจั จัยความเสีย่ ง)

ควำมเสีย่ งจำกกำรทีแ่ บรนด์ของอิชติ นั ผูกติดกับตัวบุคคล
ควำมเสีย่ งจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรขำดแคลนวัตถุ ดบิ และควำมผันผวน
ของรำคำวัตถุดบิ หลัก
ควำมเสีย่ งจำกภำวะกำรแข่งขันทีค่ อ่ นข้ำงรุนแรง
ควำมเสีย่ งในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรบริโภค
ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กลุ่มภำสกรนทีเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เพียงกลุ่มเดียว
ควำมเสีย่ งจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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สรุปฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลัง 3 ปี (เฉพำะส่วนงำนที่ดำเนิ นงำนอยู่และไม่รวมรำยกำรอุทกภัย)
(หน่วย: ล้ำนบำท)
รำยละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รำยได้รวม
ค่ำใช้จำ่ ยรวม
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
กำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (EPS) (บำท) *
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E) (เท่ำ) – ตำมข้อกำหนดของธนำคำร**
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) (เท่ำ) ***
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (%)
หมำยเหตุ

2554
2,882.8
3,037.6
(67.1)
1,057.1
1,255.1
(198.0)
(0.3)
n/a
3.7
-6.3
-16.2
-37.6

2555
5,205.4
4,224.0
1,073.9
3,964.1
3,657.7
306.4
0.4
3.9
1.9
4.3
8.2
50.7

2556
6,540.9
4,572.6
1,968.3
6,531.8
5,648.2
883.7
0.9
2.3
1.2
3.3
15.0
66.7

ข้อมูลทำงกำรเงินตำมตำรำงข้ำงต้นแสดงข้อมูลทีส่ ำคัญทำงกำรเงินเฉพำะส่วนงำนทีด่ ำเนินอยู่ (ธุรกิจเครื่องดื่ม) และไม่นำข้อมูล
ของส่วนงำนทีห่ ยุดดำเนินงำนแล้ว (ธุรกิจอำหำร) และรำยกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับอุทกภัยมำรวมคำนวณ
* ปรับเป็นมูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ 1 บำท
** อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรกำหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่ำ โดยให้นับรวม Sub-Debt เป็ น
ส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็น Sub-Debt ทัง้ นี้ ธนำคำรยกเว้นเงือ่ นไขกำรดำรง
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำหรับปี 2554
*** อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสูตรคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงินกูย้ มื ระยะยำว
ชำระภำยในหนึ่งปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
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คำอธิ บำยเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน:
ผลกำรดำเนิ นงำน
ระหว่ำงปี 2554-2556 บริษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 1,056.8 ล้ำนบำท 3,906.7 ล้ำนบำท และ 6,484.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยในปี 2555 ที่ 269.7% และปี 2556 ที่ 66.0% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี ก่อนหน้ำ เป็ น
อัตรำกำรเติบโตที่ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยในปี 2554 มำจำกกำรว่ำจ้ำงผลิตทัง้ หมด และได้รบั ผลกระทบจำกมหำ
อุทกภัยในเดือนตุลำคม ในขณะที่ในช่วงปี 2555 โรงงำนสำมำรถดำเนิ นกำรผลิตได้และผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ฯ ออกมำไม่ว่ำจะเป็ น
รสชำติใหม่ หรือขนำดบรรรจุใหม่ โดยเฉพำะกำรวำงจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ใ หม่ภำยใต้ช่อื กำรค้ำ เย็น เย็น ในช่วงต้นปี 2556 นัน้ ได้รบั
กำรตอบรับจำกผูบ้ ริโภคเป็ นอย่ำงดี บริษทั ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดทีโ่ ดนใจผูบ้ ริโภค รวมถึงแบรนด์สนิ ค้ำเริม่ เป็ นที่รจู้ กั และ
ได้รบั กำรตอบรับอย่ำงดีและมีกำรกระจำยสินค้ำทีค่ รอบคลุมมำกขึน้ จึงส่งผลให้สว่ นแบ่งกำรตลำดเพิม่ ขึน้ อย่ำงรวดเร็ว
โดยไม่พจิ ำรณำผลกระทบจำกมหำอุทกภัยและผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำนทีห่ ยุดดำเนินงำน ระหว่ำงปี 2554-2556 บริษทั ฯ มี
กำไร (ขำดทุน) สุทธิของส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนต่อเนื่อง จำนวน (198.0) ล้ำนบำท 306.4 ล้ำนบำท และ 883.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ (18.7%) 6.8% และ 13.5% ตำมลำดับ
บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรสุทธิทป่ี รับตัวดีขน้ึ ในปี 2555 เนื่องจำกโรงงำนได้เริม่ ผลิตในเดือนมีนำคม 2555 ด้วยกำลังกำรผลิต 1
สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง และเพิม่ ขึน้ เป็ น 2 สำยกำรผลิตขวด และ 2 สำยกำรผลิตกล่อง ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี
2555 ส่งผลให้มรี ำยได้จำกกำรขำยสูงขึน้ อีกทัง้ ต้นทุนขำยยังลดลงเนื่องจำกบริษทั ฯ มีควำมพร้อมด้ำนกำรผลิตโดยสำยกำรผลิตใหม่
สำมำรถทำกำรผลิตได้เต็มทีจ่ งึ ได้เริม่ ทยอยลดปริมำณกำรว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกลงเหลือเพียง 46% และ 25% ของปริมำณกำรผลิต
ทัง้ หมดในปี 2555 และปี 2556 ตำมลำดับ นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้ควบคุมงบประมำณกำรจ่ำยด้ำนกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยอย่ำง
เคร่งครัด โดยกำหนดงบประมำณค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยไม่เกิน 15% ของยอดขำย และมุง่ เน้นกำรใช้เครื่องมือกำรตลำดทีม่ ปี ระสิทธิผล
และคุม้ ค่ำมำกทีส่ ดุ ส่งผลให้มตี น้ ทุนกำรผลิตต่อหน่วยต่ำลงและอัตรำกำไรสุทธิสงู ขึน้ นอกจำกนี้ ระหว่ำงปี 2555 บริษทั ฯ ยังมีรำยได้
ชดเชยจำกบริษทั ประกันภัยเพิม่ เติมจำนวน 569.4 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นผลจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปลำยปี 2554 ที่
ส่งผลให้บริษทั ฯ มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสุทธิ 778.6 ล้ำนบำท ในปี 2554
ฐำนะทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน 6,540.9 ล้ำนบำท โดยหลักเป็ นเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน ที่ดนิ
อำคำร สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อ งในช่วงที่ผ่ำนมำเนื่ องจำกกำรขยำยกำลังกำรผลิตเพื่อรองรับควำมต้อ งกำรบริโภคที่มี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจำนวน 4,572.6 ล้ำนบำท โดยหนี้สนิ หลักๆ เป็ นเงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินและ
เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกกรรมกำร ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจำนวน 1,968.3 ล้ำนบำท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,000
ล้ำนบำท ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ 56.1 ล้ำนบำท และกำไรสะสม 867.2 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ ตลอดช่วงระยะเวลำที่
ผ่ำนมำตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ กิจกำร บริษทั ฯ ยังไม่เคยประกำศจ่ำยเงินปนั ผล
สภำพคล่อง
แหล่งทีม่ ำของกระแสเงินสดโดยหลักมำจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนและเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
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อัตรำส่วนสภำพคล่องทีส่ ำคัญมีดงั นี้
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่
Cash Cycle

หน่ วย

2554

2555

2556

วัน
วัน
วัน
วัน

77.5
16.2
60.8
33.0

31.7
22.8
36.3
18.2

35.2
21.2
28.9
27.6

ในปี 2555 กำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้ทม่ี ปี ระสิทธิภำพสูงขึน้ จนทำให้ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง ขณะที่บริษทั ฯ ได้มกี ำรปรับเงื่อนไข
กำรชำระเงินให้แก่คู่ค้ำ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำคู่ค้ำมีสภำพคล่องเพียงพอในกำรจัดหำวัตถุดบิ ให้สอดคล้องต่อแผนกำรผลิตสินค้ำที่เพิม่ ขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องของบริษทั ฯ ได้ ส่งผลให้ระยะเวลำชำระหนี้ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลงมำกกว่ำกำรลดลงของ
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ ส่งผลในเชิงบวกต่อสภำพคล่องของบริษทั ฯ โดยวงจรเงินสดได้มกี ำรปรับตัวลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
ในปี 2556 วงจรเงินสดได้มกี ำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ จำกงวดปี 2555 เล็กน้อย สืบเนื่องจำกกำรขยำยระยะเวลำเก็บหนี้ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำย
หลักรำยหนึ่งส่งผลให้ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ และลดระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย ลง ส่งผลให้วงจรเงินสดมีกำรปรับตัวขึน้ แต่ไม่
มำกนัก
โครงสร้ำงเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 อัตรำส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ เป็ น 2.3 เท่ำ ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรขยำยกำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) และอัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) ที่คำนวณตำม
ข้อกำหนดของสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เป็ น 1.2 เท่ำ และ 3.3 เท่ำ ตำมลำดับ ซึ่งยังคงเป็ นไปตำมข้อกำหนดของ
สัญญำเงินกูส้ ถำบันกำรเงินทีก่ ำหนดให้ D/E ไม่เกิน 2.5 เท่ำ และ DSCR ไม่น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำ ตำมลำดับ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที ่ 2 ข้อ 12 เรือ่ งฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน)
นักลงทุนสัมพันธ์: หน่ วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ – คุณสุนิศำ ลิมป์รชั ตำมร
โทร.:
0-2716-5555
แฟกซ์: 0-2716-7000
อีเมล์: tik@ichitangroup.com
ทีอ่ ยู:่
2922/301-303 ชัน้ 28 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
เว็บไซต์: www.ichitangroup.com

“ผูล้ งทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ที่
แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษทั ”
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษทั

:

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (บริษทั ฯ)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ :

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่องดื่ม

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

:

2922/301-303 ชัน้ 28 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

เลขทะเบียนบริษทั

:

0107556000485

โฮมเพจบริษทั

:

www.ichitangroup.com

โทรศัพท์

:

0-2716-5555

โทรสาร

:

0-2716-7000
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1.

ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชาระคืนเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ ที่มภี ำระดอกเบี้ยจำนวน 3,937.6 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำส่วนหนี้สนิ ที่มภี ำระ
ดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ที่ 2.0 เท่ำ ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสัญญำเงินกู้สถำบันกำรเงินที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2.5
เท่ำ (อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของสถำบันกำรเงินแห่งที่ 1 คิดเป็ น 1.0 เท่ำ ซึ่งข้อกำหนดของสัญญำ
เงินกู้สถำบันกำรเงินแห่งนี้กำหนดไว้ไม่เกิน 2.8 เท่ำ) บริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืน
เงินกูย้ มื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจเพิม่ เติม อย่ำงไรก็ตำม กำรชำระคืนเงินกู้ยมื ด้วยบำงส่วนของ
เงินที่ไ ด้จ ำกกำรเสนอขำยหุ้น ในครัง้ นี้ จ ะท ำให้ห นี้ สิน ที่ม ีภ ำระดอกเบี้ยลดลงเหลือ เพีย ง 1,437.6 ล้ำนบำท ส่ง ผลให้
ควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกูย้ มื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนเพิม่ สูงขึน้
1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียว
ในปจั จุบนั เครื่องดื่มชำเขียวของบริษทั ฯ มีอตั รำส่วนผสมของน้ ำผลไม้และน้ ำพืชผักต่อปริมำตรสุทธิของเครื่องดื่มเป็ นไป
ตำมที่กำหนดจึงได้รบั ยกเว้นภำษีสรรพสำมิตตำมประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรยกเว้นภำษี
เครื่องดื่มน้ ำผลไม้และน้ ำพืชผัก ทัง้ นี้ เนื่องจำกกรมสรรพสำมิตอยู่ระหว่ำงกำรสรุปแนวทำงกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต
เครื่อ งดื่ม ชำเขีย วใหม่ ดัง นัน้ หำกมีก ำรเปลี่ย นแปลงกำรเรีย กเก็บ ภำษีส รรพสำมิต เครื่อ งดื่ม ชำเขีย วที่ เ ป็ น ผลให้
ผูป้ ระกอบกำรชำเขียวไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภำษี ผลประกอบกำรของผูป้ ระกอบกำรดังกล่ำวทุกรำยซึ่งรวมถึงบริษทั ฯ อำจ
ได้รบั ผลกระทบในเชิงลบโดยบริษทั ฯ จะมีภำระค่ำใช้จำ่ ยภำษีเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ผลกำรดำเนินลดลง อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำจะมี
กำรเปลีย่ นแปลงกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิตหรือไม่กต็ ำม บริษทั ฯ จะยังคงมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ให้มปี ระสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
1.3 ความเสี่ ย งจากการผิ ดเงื่อ นไขตามสัญญาเงิ น กู้ยื มกรณี คุณ ตัน ภาสกรนที และครอบครัว ไม่ ส ามารถรัก ษา
สัดส่วนการถือหุ้นตามที่กาหนด
เมื่อบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียน สัญญำเงินกูย้ มื กำหนดให้นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวต้องรักษำสัดส่วนกำรถือหุน้
ให้ไม่น้อยกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน บริษทั ฯ จึงมีควำมเสีย่ งจำกกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ยมื หำกสัดส่วนกำรถือ
หุน้ ของนำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวไม่เป็ นไปตำมทีก่ ำหนด และอำจมีผลให้หนี้สนิ ที่ยงั ค้ำงชำระอยู่ กบั สถำบันกำรเงิน
ดังกล่ำวเป็ นอันถึงกำหนดชำระทันที (ณ 31 ธันวำคม 2556 หนี้สนิ กับสถำบันกำรเงินดังกล่ำวมีจำนวน 2,280.4 ล้ำนบำท)
1.4 ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ณ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีเงินกู้ยมื จำนวน 2,937.6 ล้ำนบำทที่มอี ตั รำดอกเบี้ยผันแปรตำมอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
(Floating Rate) อัตรำดอกเบี้ยที่เพิม่ ขึน้ อำจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้ กำรชำระคืนเงิน
กูย้ มื ด้วยบำงส่วนของเงินทีไ่ ด้จำกกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้จะส่งผลให้ควำมเสีย่ งดังกล่ำวลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้าหลัก
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ กระจำยสินค้ำไปสู่กลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) (สัดส่วน 49% ของยอดขำยในปี
2556) ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) (สัดส่วน 50% ของยอดขำยในปี 2556) ผ่ำนตัวแทนผูจ้ ดั
จำหน่ำยสินค้ำหลัก 3 รำย โดยสัญญำจัดจำหน่ ำยมีอำยุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริษทั ไอ
แอมกรีนที จำกัด และบริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด ด้วยสัดส่วนกำรกระจำยสินค้ำคิดเป็ น 74%, 16% และ 10% ของ
ยอดขำยในปี 2556 ตำมลำดับ บริษทั ฯ จึงอำจมีควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พิงผู้จดั จำหน่ ำยสินค้ำหลักดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
จำกควำมสัมพันธ์อนั ดีท่ผี ่ำนมำกับผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำหลักทัง้ 3 รำย และกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด
บริษทั ฯ เชื่อว่ำผู้จดั จำหน่ ำยสินค้ำหลักดังกล่ำวจะต่ออำยุสญ
ั ญำจัดจำหน่ ำยสินค้ำให้บริษทั ฯ ต่อไป (กรุณำดูรำยละเอียด
เพิม่ เติมในส่วนที่ 2-5 สินทรัพย์ทใ่ี ช้ในกำรประกอบธุรกิจ)
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1.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อนั เกิ ดจากอุทกภัย
วิกฤตน้ ำท่วมในปี 2554 ส่งผลให้แผนกำรผลิตและจำหน่ ำยของได้รบั ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ
ได้มกี ำรสร้ำงกำแพงเขื่อนเพื่อ ป้องกันน้ ำท่วมล้อ มรอบสวนอุตสำหกรรม เพื่อ ให้เกิดควำมมั ่นใจว่ำจะสำมำรถป้องกัน
อุทกภัยได้ในอนำคต
1.7 ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิ ชิตนั ผูกติ ดกับคุณตัน
กำรผูกติดแบรนด์ของอิชิตนั เข้ำ กับคุณตันเป็ นหนึ่ งในกลยุท ธ์ของกำรสร้ ำงแบรนด์ใ ห้เป็ นที่จดจ ำและเป็ นที่รบั รู้ของ
ผู้บริโภคที่ได้ผลและมีประสิท ธิภ ำพ กรณีคุณตันมิได้เป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่ ของบริษทั ฯ นัน้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อ
แบรนด์ของอิชติ นั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดีและได้มกี ำรวำงแผนดำเนินกำรเพื่ อส่งเสริม
ให้แบรนด์ของอิชิตนั มีควำมเข้ม แข็งโดยไม่ผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอนำคต บริษทั ฯ มีแผนกำรลดกำรผูกติด
แบรนด์ของอิชติ นั เข้ำกับคุณตันลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในระยะเวลำ 2 ปี ขำ้ งหน้ำ คุณตันจะมีส่วนร่วมในกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์ 40% และไม่เกิน 20% ตำมลำดับ
1.8 ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งทำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ บริษทั ฯ
จึง อำจมีค วำมเสี่ย งจำกกำรพัฒ นำผลิต ภัณฑ์ใ หม่ซ่ึงต้อ งใช้เ งินลงทุ น สูง ทัง้ ในด้ำ นกำรคิด ค้น ผลิต ภัณฑ์แ ละกำรท ำ
กำรตลำด ซึง่ รวมถึงกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์เพื่อให้เป็ นที่รจู้ กั ของกลุ่มเป้ำหมำย ดังนัน้ ก่อนกำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ บริษทั ฯ จึงเน้ นกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค กำรสำรวจควำมชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำรศึกษำถึงควำม
เหมำะสมของอัตรำผลตอบแทนจำกกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงพำณิชย์
1.9 ความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดบิ หลักที่สำคัญ ได้แก่ ใบชำ น้ ำตำลฟรุกโตส น้ ำตำลทรำย และวัตถุปรุงแต่งกลิ่น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมำณ 30%
ของต้นทุนกำรผลิต สภำพภูม ิอำกำศอันไม่แน่ นอนในปจั จุบ นั อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณผลผลิตชำและอำจก่อให้เกิด
ภำวะกำรขำดแคลน ซึง่ ส่งผลให้รำคำวัตถุดบิ มีควำมผันผวน บริษทั ฯ จึงได้มกี ำรวำงแผนกำรจัดกำรล่วงหน้ำโดยได้มกี ำร
ทำสัญ ญำกับ ผู้จำหน่ ำยวัตถุดิบหลักเพื่อ ให้ได้มำซึ่งวัตถุดิบ ในปริม ำณที่เพียงพอกับแผนกำรผลิตในรำคำที่เหมำะสม
นอกจำกนี้ ยังได้มกี ำรจัดหำวัตถุดบิ จำกหลำยแหล่งเพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงคู่คำ้ รำยใดรำยหนึ่ง สำหรับกำรจัดซื้อ
ใบชำนัน้ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำกับคู่ค้ำจำนวน 2-3 รำยเสมอ โดยใบชำที่ผลิต/จัดหำโดยคู่ค้ำแต่ละรำยเป็ นวัตถุดบิ ที่
สำมำรถใช้ทดแทนกันได้ หำกคูค่ ำ้ รำยใดไม่สำมำรถจัดส่งใบชำให้ได้กส็ ำมำรถซื้อจำกคู่คำ้ รำยอื่นได้ เนื่องจำกในกำรผลิต
เครื่องดื่มชำแต่ละประเภท อำทิ เครื่องดื่มชำเขียวหรือชำดำ ซึ่งตัง้ ต้นจำกใบชำประเภทเดียวกัน แต่ ขน้ึ อยู่กบั กำรนำใบชำ
มำผ่ำนกระบวนกำรผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ทีแ่ ตกต่ำงกันออกไป ดังนัน้ จึงสำมำรถมั ่นใจได้ว่ำบริษทั ฯ ไม่ได้มกี ำร
พึง่ พิงคูค่ ำ้ รำยใดรำยหนึ่งมำกจนเกินไป
1.10 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
ในปจั จุบนั ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มมีจำนวนมำกมำย ส่งผลให้เกิดภำวะกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงรุนแรง
และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของผูป้ ระกอบกำรโดยรวม อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีนโยบำย
กำรกำหนดรำคำที่เหมำะสมและไม่สนับสนุ นกำรตัดรำคำ โดยจะเน้ นกำรเป็ นผู้นำในด้ำนนวัตกรรมกำรตลำดในรูปแบบ
ใหม่ๆ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำรตลำด กำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง
1.11 ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริ โภค
เนื่ อ งจำกควำมปลอดภัยในกำรบริโภคเป็ นหนึ่ งในปจั จัยสำคัญ ควำมผิดพลำดเพียงเล็กน้ อ ยอำจส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อควำมน่ำเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกวัตถุดบิ
และพิถพี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอนกำรผลิต เพื่อให้ผบู้ ริโภคมั ่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีคุณภำพสูงและได้มำตรฐำนสำกล
เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005 และ HALAL เป็ นต้น
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1.12 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มภาสกรนทีเป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มเดียว
ณ วันที่ 11 กรกฏำคม 2556 กลุ่มภำสกรนทีซ่งึ เป็ นผู้ถอื หุน้ กลุ่มใหญ่ในบริษทั ฯ (รวมหุน้ ที่ ถอื โดยผูถ้ อื หุน้ แทนนำยตัน
ภำสกรนที) คิดเป็ น 78.5% ของทุนชำระแล้ว จึงทำให้กลุ่มภำสกรนทีสำมำรถควบคุมมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมด
ดังนัน้ ผู้ถือ หุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวมคะแนนเสียงเพื่อ ตรวจสอบถ่วงดุลเรื่อ งที่ผู้ถือ หุ้นเสนอได้ อย่ำงไรก็ตำม
ภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะท ำให้กลุ่ม ภำสกรนทีม ีสดั ส่วนกำรถือ หุ้นคิดเป็ น
60.4% ของทุ นชำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ม ีกำรแต่งตัง้ บุคคลภำยนอก 3 ท่ ำน ที่มี
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่หลำกหลำยเข้ำเป็ นกรรมกำรอิส ระและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ ท ำหน้ ำ ที่
ตรวจสอบ และพิจำรณำเพื่อมิให้เกิดรำยกำรทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพื่อก่อให้เกิดควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ กลุ่มภำสกรนทีไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในกำรพิจำรณำกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันกับกลุ่มภำสกรนที
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

2.1. ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “อิชติ นั ”) เดิมชื่อ บริษทั ไม่ตนั จำกัด ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2553 ด้วยทุน
จดทะเบียน 500 ล้ำนบำท เพื่อดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรญี่ปนุ่ แบบฟิวชั ่นสเต็คคอร์สและร้ำนช็อกโกแลตสดสไตล์ญ่ปี นุ่ ผลิตและ
จำหน่ ำยเครื่องดื่ม อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ทมี งำนบริษทั ฯ มุง่ เน้นธุรกิจเครื่องดื่มเพียงอย่ำงเดียวเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็ นผูน้ ำ
ธุรกิจเครื่องดื่มชำเขียวคุณภำพระดับยอดฝีมอื ของประเทศไทย บริษทั ฯ ได้ขำยธุรกิจอำหำรออกไปในเดือน มกรำคม 2556
สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มซึง่ เป็ นส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้เริม่ ต้นด้วยกำรเป็ นผูจ้ ำหน่ำยเครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นัล จำนวน 2
รสชำติ ภำยใต้ช่อื ทำงกำรค้ำ อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ ตัง้ แต่เดือนมกรำคม ปี 2554 และวำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่มครัง้ แรก
จำนวน 3 รสชำติ ภำยใต้ช่อื ทำงกำรค้ำ อิชติ นั กรีนที ตัง้ แต่เดือนพฤษภำคม ปี 2554 โดยเป็ นกำรว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกเป็ นผูผ้ ลิต
ต่อมำ บริษทั ฯ ลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนเครื่องดื่มทีม่ กี ำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง ทีส่ วนอุตสำหกรรมโรจ
นะ จ. พระนครศรีอยุธยำ และโรงงำนเริม่ ดำเนินกำรทดสอบกำรผลิตครัง้ แรกในเดือนกันยำยน 2554 ทัง้ นี้ เกิดเหตุกำรณ์มหำอุทกภัย
ในเดือนตุลำคม 2554 ส่งผลให้สำยกำรผลิตของบริษทั ฯ ได้รบั ควำมเสียหำย โดยโรงงำนสำมำรถเริม่ ดำเนินกำรผลิตในช่วงต้นปี
2555 ด้วยกำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1
สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง ในปี 2555
ระหว่ำงปี 2556 บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตขวดรวมเป็ น 3 สำยกำรผลิตขวดและ 2 สำยกำรผลิตกล่อง
เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกำลังกำรผลิตทัง้ หมด 600 ล้ำนขวดและ 200 ล้ำน
กล่องต่อปี โดยผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มทัง้ หมดเป็ นจำนวน 21 รสชำติซง่ึ สำมำรถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1)
เครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่มภำยใต้ช่อื สินค้ำ “อิชติ นั กรีนที” (2) เครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นัล ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “ดับเบิล้ ดริง๊ ค์” (3) เครื่องดื่มชำ
ดำ ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “อิชติ นั ดรำก้อน แบล็คที” (4) เครื่องดื่มชำเขียวผสมสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “เย็น เย็น โดย อิชิ
ตัน” และ (5) เครื่องดื่มชำสูตรหวำนน้อย ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “อิชติ นั ซีเล็คเต็ด”
ลำดับควำมเป็ นมำ กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ สรุปได้ดงั นี้
เดือน / ปี
เหตุการณ์ที่สาคัญ
ปี 2553
ก.ย. 2553
- ก่อตัง้ บริษทั ไม่ตนั จำกัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้
สำมัญจำนวน 5.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 100 บำท/หุน้
พ.ย. 2553
- เข้ำทำสัญญำจะซือ้ จะขำยที่ดนิ ตัง้ อยูท่ ่ี สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยำ พืน้ ทีร่ วม
75-3-80 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน
- ยื่นขอบัตรส่งเสริมกำรลงทุน และดำเนินขอใบอนุญำตอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
ธ.ค. 2553
- ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกผลิตเครื่องดื่ม อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ และเริม่ ทำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ดับเบิล้ ดริง๊ ค์
ปี 2554
ม.ค. 2554
- วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นัล อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ ขนำดบรรจุ 420 มล.
มี.ค. 2554
- ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2554 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 600.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 6.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ 100 บำท/หุน้ โดยเป็ นกำรเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้
เดิม
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เดือน / ปี
เม.ย. 2554

-

พ.ค. 2554
ก.ย. 2554

-

ต.ค. 2554

-

พ.ย. 2554
ปี 2555
ม.ค. 2555
มี.ค.-เม.ย. 2555

-

ก.ค. 2555
ก.ย. 2555

-

-

ปี 2556
ม.ค. 2556
ก.พ. 2556
มี.ค. 2556
มิ.ย. 2556

-

ก.ค. 2556

-

ปี 2557
มี.ค. 2557

-

เหตุการณ์ที่สาคัญ
ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554 (สิทธิและ
ประโยชน์ เงื่อนไขทีส่ ำคัญโดยสรุป ปรำกฎตำมหัวข้อ 3 “กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์”)
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม อิชติ นั กรีนที แบบขวด ขนำดบรรจุ 420 มล.
โรงงำนเริม่ ทดสอบกระบวนกำรผลิตครัง้ แรกด้วยกำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวด และ 1
สำยกำรผลิตกล่อง
เกิดเหตุกำรณ์มหำอุทกภัย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีคำ่ ใช้จำ่ ยจำกมหำอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้ำนบำท
ในขณะทีม่ รี ำยได้ทร่ี บั รูจ้ ำกเงินชดเชยจำกบริษทั ประกันภัยส่วนแรก จำนวน 600.0 ล้ำนบำท ทำให้
บริษทั ฯ มีผลขำดทุนสุทธิจำกมหำอุทกภัยทีร่ บั รูใ้ นปี 2554 จำนวน 580.6 ล้ำนบำท ในปี ถดั ไป บริษทั ฯ
ได้รบั เงินชดเชยทัง้ หมดจำกบริษทั ประกันภัย ทำให้ตอ้ งรับรูเ้ ป็ นรำยได้สว่ นทีเ่ หลือในปี 2555 เพิม่ อีก
จำนวน 518.8 ล้ำนบำท (สุทธิจำกรำยกำรขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2555
จำนวน 50.5 ล้ำนบำท)
เปลีย่ นชื่อบริษทั ฯ เป็ น บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มอิชติ นั กรีนที แบบกล่อง ขนำดบรรจุ 250 มล.
โรงงำนเริม่ ดำเนินกำรผลิตด้วยกำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สำยกำรผลิตกล่อง
(เม.ย.)
เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตกล่อง รวมเป็ น 2 สำยกำรผลิตกล่อง
เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตขวด รวมเป็ น 2 สำยกำรผลิตขวด
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2555 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 1,000.0 ล้ำนบำท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 10.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ 100 บำท/หุน้ โดยเป็ นกำรเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื
หุน้ เดิม
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำดำพร้อมดื่ม อิชติ นั ดรำก้อน แบล็คที ขนำดบรรจุ 420 มล.
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มอิชติ นั กรีนที ขนำดบรรจุ 840 มล.
จำหน่ ำยธุรกิจอำหำร
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็น เย็น โดย อิชติ นั ขนำดบรรจุ 400 มล.
เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตขวด รวมเป็ น 3 สำยกำรผลิตขวด
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็น เย็น โดย อิชติ นั แบบกล่อง ขนำดบรรจุ 250
มล.
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2556 มีมติอนุมตั กิ ำรแปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และกำร
เปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้จำกหุน้ ละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท พร้อมทัง้ อนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุน
จดทะเบียนเป็ น 1,300.0 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,300 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้ 1
บำท/หุน้
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มอิชติ นั ซีเล็คเต็ด เป็ นเครื่องดื่มชำสูตรหวำนน้อย ขนำดบรรจุ 450 มล.
วำงจำหน่ำยเครื่องดื่มเย็น เย็น โดยอิชติ นั แบบกระป๋องสลิม ขนำดบรรจุ 240 มล.
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ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มภำยใต้ช่อื กำรค้ำ อิชติ นั กรีนที, อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์, อิชติ นั ดรำก้อน แบล็คที, เย็น เย็น
โดย อิชติ นั , และ อิชติ นั ซีเล็คเต็ด
สำหรับกลยุทธ์กำรตลำด บริษทั ฯ วำงตำแหน่ งผลิ ตภัณฑ์เป็ นเครื่องดื่มที่มคี ุณภำพสูง เริม่ จำกกำรคัดสรรวัตถุดบิ ตลอดจนกรรมวิธี
กำรผลิต ที่พิถีพถิ นั และบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีสะอำดปลอดภัย เพื่อ สุขภำพของผู้บริโภคและรสชำติท่ียงั คงควำมเป็ นธรรมชำติ โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีจดุ เด่นหลักๆ คือ
 เป็ นเครื่องดื่มคุณภำพที่ดตี ่อสุขภำพ ผลิตจำกใบชำเขียวออร์แกนิคทีไ่ ด้รบั ใบรับรองจำกกรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
 ผลิตภัณฑ์มรี ปู ลักษณ์ทนั สมัย และมีขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคในทุกกลุ่ม
 รสชำติตรงกับควำมชื่นชอบของคนไทย
 เป็ นเครื่องดื่มทีร่ กั และเติบโตไปพร้อมกับสังคมทีด่ ี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 กำลังกำรผลิตรวมของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
 กำลังสำยกำรผลิตขวดรวม 3 สำยกำรผลิต หรือคิดเป็ น 600 ล้ำนขวด/ปี (หรือเทียบเท่ำ 252 ล้ำนลิตร/ปี )
 กำลังสำยกำรผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 สำยกำรผลิต หรือคิดเป็ น 200 ล้ำนกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่ำ 50 ล้ำนลิตร/ปี )
ปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีทงั ้ หมด 5 สำยผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบขวดและกล่องยูเอชที
1. เครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่ม อิชติ นั กรีนที เป็ นเครื่องดื่มชำเขียวทีม่ ุ่งเน้นในคุณภำพของวัตถุดบิ มีทงั ้ หมด 11 รสชำติ ได้แก่
(1) รสต้นตำรับผสมดอกชำ (2) รสน้ ำผึง้ ผสมมะนำว (3) รสคิคชุ ะ (เก๊กฮวย) (4) รสจมูกข้ำวญี่ปุ่น (5) สูตรไม่มนี ้ ำตำลผสม มัท
ฉะ (6) รสมิโดริพนั ช์ (7) รสเบอร์รเ่ี บอร์ร่ี (8) รสแอปเปิ้ ล กีวี (9) รสข้ำวโพด (10) รสบ๊วยญี่ปนุ่ และ (11) อู่หลง สูตรไม่มี
น้ ำตำล
2. เครื่องดื่มฟงั ก์ชนั นัล อิชติ นั ดับเบิ้ลดริง๊ ค์ เกิดจำกกำรผสมผสำนสมุนไพรไทยและผลไม้ทม่ี ำกคุณค่ำ มีทงั ้ หมด 4 รสชำติ ได้แก่
(1) ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ อัญชันและเบอรี่ (2) ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ มัลเบอร์รแ่ี ละแอปเปิ้ ลแดง (3) ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ ใบเตยและยอดอ่อนข้ำวสำลี
และ (4) ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ กระเจีย๊ บและเชอร์ร่ี
3. เครื่องดื่มชำดำพร้อมดื่ม อิชติ นั ดรำก้อนแบล็คที มีทงั ้ หมด 3 รสชำติ ได้แก่ (1) รสเลมอน (2) รสสตรอเบอร์ร่ี และ (3) รสมัล
เบอร์รซ่ี ง่ึ จะวำงจำหน่ำยในเดือนมีนำคม 2557
4. เครื่องดื่มชำเขียวผสมสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง ภำยใต้ช่อื กำรค้ำ เย็น เย็น โดย อิชติ นั
5. เครื่องดื่มชำพร้อมดื่มสูตรหวำนน้อย อิชติ นั ซีเล็คเต็ด มีทงั ้ หมด 2 รสชำติ ได้แก่ (1) รสมัทฉะ และ (2) รสอู่หลง ซึง่ เครื่องดื่ม
อิชติ นั ซีเล็คเต็ด จะเริม่ วำงจำหน่ำยในเดือน มีนำคม 2557
บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยสินค้ำผ่ำนตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ำย 3 รำย ได้แก่ (1) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (2) บริษทั บุญรอด
เอเชีย จำกัด และ (3) บริษทั ไอแอมกรีนที จำกัด (IGT) ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เพื่อเป็ นกำรรักษำฐำนลูกค้ำของช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยแบบ Traditional Trade ทีเ่ น้นกลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ ม่ทบั ซ้อนกับกลุ่มเป้ำหมำย
ของ DKSH และบุญรอดเอเชีย จึงได้มกี ำรจัดตัง้ บริษทั ไอแอม กรีนที จำกัด (IGT) ขึน้ มำในเดือนมิถุนำยน 2554 โดยมี
คุณอิง ภำสกรนที (ภรรยำของคุณตัน ภำสกรนที) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดว้ ยสัดส่วนกำรถือหุน้ 75% (อีก 25% ถือหุน้ โดยกลุ่มตระกูลไตร
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พฤกษ์ซง่ึ ไม่มคี วำมสัมพันธ์ใดๆกับบริษทั ฯและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดจำหน่ำยเครื่องดื่มของอิชติ นั ในช่องทำง
ประเภทซำปวั ๊ ต่อมำบริษทั ฯ มีนโยบำยชัดเจนทีจ่ ะเน้นกำรผลิต กำรตลำด และกำรสร้ำงแบรนด์ โดยจะไม่ทำธุรกรรมทำงด้ำนกำรจัด
จำหน่ ำยเองซึง่ ต้องใช้เวลำของผูบ้ ริหำรในกำรจัดกำรรวมถึงกำลังพลจำนวนมำก บริษทั ฯ จึงไม่จดั โครงสร้ำงให้ IGT อยูใ่ นกลุ่มของ
บริษทั ฯ เพื่อนำเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณอิงจึงได้ขำยหุน้ IGT ทีต่ นถืออยูท่ งั ้ จำนวนให้แก่คณ
ุ ธัญธิ
ตำ ภำสกรนที (พีส่ ำวของคุณตัน ภำสกรนที) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดว้ ยสัดส่วนกำรถือหุน้ 99.99% ในบริษทั โอ.จี.ที จำกัด (OGT)
ั๊
ทัง้ นี้ OGT เดิมเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวในช่องทำงประเภทซำปวของผู
ป้ ระกอบกำรชำเขียวรำยหนึ่ง ต่อมำได้หยุด
ั
ดำเนินกำรจำหน่ำยเครื่องดื่มชำเขียวให้กบั ผูป้ ระกอบกำรรำยดังกล่ำว ปจจุบนั OGT มิได้ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องหรือแข่งขันกันกับ
ธุรกิจของบริษทั ฯ และมีรำยได้คำ่ เช่ำทีด่ นิ จำก IGT ซึง่ ผูกพันตำมสัญญำเช่ำเดิม ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกันระหว่ำงบริษทั ฯ กับ IGT
ได้เปิ ดเผยในส่วนที่ 2-11 รำยกำรระหว่ำงกัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกี ำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและรำคำ
ของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวแล้ว
2.2. โครงสร้างรายได้
สำหรับช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 อิชติ นั มีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยเครื่องดื่มชำเขียว คิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลีย่ 87.3% ของรำยได้จำก
กำรขำยรวม (สุทธิจำกส่วนลดจ่ำย) ซึง่ สัดส่วนกำรขำยชำเขียวมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง สำหรับปี 2556 คิดเป็ น 97.2% ของ
รำยได้จำกกำรขำยรวม (สุทธิจำกส่วนลดจ่ำย)
โครงสร้ำงรำยได้สำหรับปี 2554 ถึงปี 2556 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
โครงสร้างรายได้
รำยได้จำกกำรขำย สุทธิ
รำยได้สุทธิจำกมหำอุทกภัย
รำยได้อ่นื
รำยได้รวม
อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย
ส่วนแบ่งตลำด*
จำนวนรสชำติ

ปี 2554
ล้านบาท
1,056.8
0.3
1,057.1
n/a
7.7%
9 รสชำติ

ปี 2555
%
100.0%
0.0%
100.0%

ล้านบาท
%
3,906.8
87.1%
518.8
11.6%
57.3
1.3%
4,482.9
100.0%
269.7%
27.1%
16 รสชำติ

ปี 2556
ล้านบาท
%
6,484.4
99.3%
47.5
0.7%
6,531.8
100.0%
66.0%
42.1%
17 รสชำติ

ทีม่ ำ: * ดัชนีคำ้ ปลีกจำก Nielsen ข้อมูลมกรำคม 2557

2.3. เป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีเป้ำหมำยที่จะเป็ นผูน้ ำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภำพและนวัตกรรมทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี ดังนัน้ ในระยะเวลำ 5 ปี
ข้ำงหน้ำ บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ ควำมหลำกหลำยและรองรับ
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงกำรพัฒนำโอกำสทำงธุรกิจเพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป โดยบริษทั ฯ คำดว่ำจะพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉลีย่ ปี ละ 3-4 รสชำติ ทัง้
จำกกำรวิจยั พัฒนำของบริษทั ฯ เองหรือกำรเข้ำซือ้ แบรนด์อ่นื หำกโอกำสทำงธุรกิจเอือ้ อำนวย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นกำรเพิม่
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงำน
โดยจะนำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ำมำสนับสนุ นกระบวนกำรผลิตเพื่อประหยัดเวลำและเพิม่
ประสิทธิภำพตลอดจนเพิม่ กำรตอบแทนให้สงั คม
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3.

การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์

3.1. ลักษณะและรูปแบบผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด 21 รสชำติ ภำยใต้ขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ 6 ประเภท โดยมีรำยละเอียดปรำกฎตำมตำรำงด้ำนล่ำง ดังนี้
กระป๋อง 240 ml กล่อง 250 ml ขวด 400 ml ขวด 420 ml ขวด 450 ml ขวด 840 ml
บรรจุภณ
ั ฑ์
รำคำ
12 บำท
10 บำท
15 บำท 15-20 บำท 20 บำท
25 บำท
เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
1. ต้นตำรับผสมดอกชำ

2. น้ ำผึง้ ผสมมะนำว



3. คิคชุ ะ (เก๊กฮวย)



4. จมูกข้ำวญี่ปุ่น



5. สูตรไม่มนี ้ ำตำลผสมมัทฉะ

6. มิโดริพนั ช์


7. ข้ำวโพด

8. เบอร์ร่ี เบอร์ร่ี

9. แอปเปิ้ ล กีวี

10. บ๊วยญี่ปนุ่

11. อู่หลง สูตรไม่มนี ้ ำตำล

เครื่องดื่มฟังก์ชนั นัล
12. อัญชันและเบอร์ร่ี

13. กระเจีย๊ บและเชอร์ร่ี

14. มัลเบอร์รแ่ี ละแอปเปิ้ ลแดง

15. ใบเตยและยอดอ่อนข้ำวสำลี

เครื่องดื่มชาดาพร้อมดื่ม
16. รสเลมอน

17. รสสตรอเบอร์ร่ี

18. รสมัลเบอร์ร่ี (วำงจำหน่ำย มี.ค. 57)

เครื่องดื่มชาเขียวผสมสมุนไพร

19. เย็น เย็น ชำเขียวผสมน้ ำจับเลี้ยง


เครื่องดื่มชาสูตรหวานน้ อย
20. รสมัทฉะ(วำงจำหน่ำย มี.ค. 57)

21. รสอู่หลง (วำงจำหน่ำย มี.ค. 57)

บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
ณ วันที่ 27 เมษำยน 2554 บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขที่ 1496(2)/2554 สำหรับกิจกำรผลิตน้ ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภำชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำรหรือสิง่ ปรุง
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แต่งอำหำรโดยใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย โดยกิจกำรผลิตเครื่องดื่ม ที่มวี ตั ถุดบิ หลักจำกใบชำจึงจัดเป็ นกิจกำรที่เข้ำข่ำยกิจกำรตำมบัตร
ส่งเสริมกำรลงทุนดังกล่ำว
สรุปสิทธิประโยชน์ทส่ี ำคัญ
• อนุญำตให้นำคนต่ำงด้ำวซึ่งเป็ นช่ำงฝีมอื หรือผูช้ ำนำญกำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้
• ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักร
• ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมรวมกันไม่เกิน 150% ของเงิน

ลงทุนไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนและไม่เกิน 6,311.5 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ อำจปรับเปลี่ยนตำมจำนวนเงินลงทุน โดยไม่ร วมค่ำ
ที่ดนิ และทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิ ดดำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน ทัง้ นี้ ณ 31 ธันวำคม 2556
บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์ประมำณ 5,140.0 ล้ำนบำท
• กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริม มีกำหนดเวลำ 8 ปี เริม่ วันที่

16 มีนำคม 2555 และสิน้ สุดวันที่ 15 มีนำคม 2563
• ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปนั ผลจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้น

ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลนัน้
สรุปเงื่อนไขทีส่ ำคัญ
• ไม่จำนอง จำหน่ำย โอน ให้เช่ำ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำ ยกเว้นเครื่องจักร

ได้รบั กำรอนุญำตให้จำนองเครื่องจักร
• คุณภำพของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และได้รบั ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9000 หรือ

ISO 14000 หรือมำตรฐำนสำกลเทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดดำเนินกำร
• บุคคลผูม้ สี ญ
ั ชำติไทยจะต้องถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่ำ 51% ของทุนจดทะเบียน

3.2. ช่องทางจัดจาหน่ าย
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยสินค้ำผ่ำน 4 ช่องทำงหลักๆ คือ
1. ตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำรำย บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยหลักของบริษทั ฯ คิดเป็ น 74%

ของยอดขำยปี 2556 มุง่ เน้นกลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ำนค้ำส่งและร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional
Trade) โดยบริษทั ฯ ได้ทำสัญญำระยะยำวกับตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ และติดตำมสถิตจิ ำนวนร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ทต่ี วั แทน
ผูจ้ ดั จำหน่ำยสำมำรถเข้ำถึง เพื่อบริหำรควำมสำมำรถกำรกระจำยสินค้ำและบริหำรส่วนลดกำรค้ำ
2. ตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำรำย บริษทั ไอแอมกรีนที จำกัด คิดเป็ น 16% ของยอดขำยปี 2556 มุง่ เน้นกลุ่มร้ำนค้ำเครือข่ำย

ซำปวั ๊ ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) รถเงินสด และคูค่ ำ้ ทีต่ วั แทนผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยอื่นไม่ครอบคลุม

3. ตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำรำย บริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด คิดเป็ น 10% ของยอดขำยปี 2556 มุง่ เน้นกลุ่มลูกค้ำร้ำนค้ำ

เครือข่ำยยีป่ วั ๊ ร้ำนค้ำปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) ร้ำนค้ำทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ำยของ บริษทั บุญรอดเอเชีย จำกัด

4. ส่งออกไปประเทศในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เป็ นหลัก เช่น ลำว กัมพูชำ พม่ำ เป็ นต้น

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยในแต่ละรำยมีอำณำเขตกำรจำหน่ำยสินค้ำ และร้ำนในเครือข่ำยหลักทีไ่ ม่ทบั ซ้อนกัน
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3.3. การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจำกบริษทั ฯ มีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยเครื่องดื่มชำเขียวโดยคิดเป็ นสัดส่วนโดยเฉลีย่ 99% ของรำยได้รวมสำหรับปี 2556
ข้อมูลภำวะอุตสำหกรรมจึงเน้นข้อมูลภำวะตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่มเป็ นหลัก
ในปี 2556 ตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมลู ค่ำรวม 16,143 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 23% ซึง่ ถือเป็ น
อัตรำกำรเติบโตสูงสุดเป็ นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ และยังมีแนวโน้มกำรเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
โดยในช่วง 4 ปี ทผ่ี ำ่ นมำ (ปี 2553 ถึงปี 2556) มูลค่ำตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่มมีอตั รำเติบโต CAGR ประมำณ 26%
สำหรับปี 2555 มูลค่ำตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่มเพิม่ ขึน้ จำกปี 2554 ถึง 39% เนื่องจำกปี 2554 เป็ นปี ทเ่ี กิดมหำอุทกภัย
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
20,000

39%

15,000
23%

10,000

อัตราการเติ บโต
50%
23%
40%
30%

22%

20%

5,000

-

6,317

7,798

9,481

13,177

16,143

2552

2553

2554

2555

2556

มูลค่ำตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่ม (ล้ำนบำท)

10%

0%

อัตรำกำรเติบโต

ผูน้ ำตลำดเครื่องดื่มชำพร้อมดื่ม 3 รำยแรกของปี 2556 ได้แก่ อิชติ นั , โออิชิ และเพียวริคุ ด้วยส่วนแบ่งกำรตลำด 42% 39% และ 9%
ตำมลำดับ (ทีม่ ำ: ดัชนีคำ้ ปลีกของ Nielsen ข้อมูลมกรำคม 2557)
กลยุทธ์การแข่งขัน
1)

กลยุทธ์บริหำรแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

เนื่องจำกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชำเขียวพร้อมดื่มทีม่ ใี นตลำดปจั จุบนั มีควำมแตกต่ำงด้ำนรูปลักษณ์และรสชำติคอ่ นข้ำงน้อย ดังนัน้ กำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่น กำรสร้ำงแบรนด์ให้แข็งแกร่ง จึงเป็ นปจั จัยสำคัญทีจ่ ะช่วยสร้ำงควำมแตกต่ำงและเอกลักษณ์ให้กบั
ผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ ยังช่วยเสริมสร้ำงและรักษำฐำนลูกค้ำไว้ได้ โดยบริษทั ฯ ประสงค์จะสร้ำงตรำสินค้ำ อิชติ นั ให้สะท้อนจุดยืนถึงกำร
เป็ นสินค้ำคุณภำพและได้จดั ทำแผนกำรสื่อสำรต่อตลำดที่เน้นย้ำถึงคุณภำพของวัตถุดบิ ทีน่ ำมำผลิตตลอดจนกระบวนกำรผลิตที่
พิถพี ถิ นั โดยใช้วธิ กี ำรสื่อสำรในรูปแบบ 360 องศำ ถึงกลุ่มผูบ้ ริโภค
2)

กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์

เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์สนิ ค้ำคุณภำพ บริษทั ฯ ได้ควบคุมคุณภำพสินค้ำทุกห่วงโซ่กำรผลิต ตัง้ แต่กำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำรคัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ ดี กระบวนกำรผลิตที่พถิ พี ถิ นั กำรใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเพื่อให้เครื่องดื่มคงคุณค่ำ ควำมเป็ นธรรมชำติและ
คุณภำพดีเมื่อเปิ ดดื่ม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี วิจยั และพัฒนำที่มคี วำมเชีย่ วชำญและประสบกำรณ์ตรงในอุตสำหกรรมเครื่องดื่ม ที่
มีควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นอย่ำงดีซ่งึ จะทำหน้ำทีค่ ดิ ค้นสูตรใหม่ๆ ทีเ่ หมำะกับควำมชื่นชอบของคนไทย เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค เช่น เย็น เย็น โดย อิชติ นั
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ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ บริษทั ฯ ใส่ใจถึงรำยละเอียดของรูปลักษณ์และขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งทำจำก
วัสดุทป่ี ลอดภัยและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงดีและสะดวกต่อกำรบริโภค
ในขณะทีร่ ปู ลักษณ์ของฉลำกได้รบั กำร
ออกแบบให้ทนั สมัยและช่วยกระตุ้นกำรตัดสินใจซือ้ ณ จุดขำยได้
3)

กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง และต้นทุนกำรผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภำพ

เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตคงที่ ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำของเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่ำเช่ำที่ดนิ ซึง่ ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษทั ฯ
มีปริมำณกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้นำระบบกำรผลิตประเภทปลอดเชือ้ ชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic Filing System) เข้ำมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตซึง่ เป็ นเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ทีส่ ำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้โดย (1) กำรใช้วสั ดุทเ่ี บำกว่ำ (2) ระยะเวลำ
กำรผลิตทีต่ ่อเนื่องยำว 120 ชั ่วโมงต่อกำรทำควำมสะอำด 1 ครัง้ ทำให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพเนื่องจำกไม่เสียเวลำในกำรล้ำง
เครื่องจักร (3) ระบบเครื่องจักรเป็ นระบบอัตโนมัตทิ งั ้ หมด ทำให้ประหยัดต้นทุนแรงงำน และได้ตดิ ตัง้ ระบบ Automated Storage &
Retrievable System ช่วยในกำรบริหำรคลังสินค้ำซึง่ สำมำรถจัดเก็บสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและลดต้นทุนแรงงำน ทัง้ หมดนี้จะ
สนับสนุนให้กำรบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตของบริษทั ฯ มีประสิทธิภำพมำกขึน้ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงทันท่วงที ส่งผลให้มอี ตั รำกำรทำกำไรสูงขึ้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้ควบคุมและดูแลต้นทุนกำรผลิตปจั จุบนั อย่ำงใกล้ชดิ
รวมถึงกำรดูแลกำรใช้ทรัพยำกรให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและคุม้ ค่ำ
4)

กลยุทธ์กำรบริหำรช่องทำงจัดจำหน่ำย กำรกระจำยสินค้ำ

เพื่อให้สินค้ำของบริษทั ฯ กระจำยและเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้อ ย่ำงรวดเร็ว และไม่เกิดภำวะสินค้ำขำดตลำด บริษทั ฯ ได้ควบคุมและ
ติดตำมสินค้ำตัง้ แต่กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำพร้อมขำยออกจำกฐำนกำรผลิต และส่งต่อให้ผู้จดั จำหน่ ำยตลอดจนกำรกระจำยสินค้ำให้
ร้ำนค้ำปลีก นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี งำนทำหน้ ำที่ตดิ ตำมผลกำรขำยและระยะเวลำหมุนของสินค้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อคำดกำรณ์
ปริมำณกำรขำยและปริมำณกำรเก็บสินค้ำทีเ่ หมำะสมในอนำคต รวมถึงกำหนดแผนกำรขำยและตลำดที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำในแต่
ละพืน้ ที่ นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังได้มแี ผนผลักดันยอดขำยในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ให้มำกขึน้ กว่ำในปจั จุบนั
5)

กลยุทธ์กำรตลำดและกำรขำย

การพยากรณ์ความต้องการบริโภค บริษทั ฯ คำดกำรณ์ปริมำณควำมต้องกำรบริโภคเครื่องดื่มตำมข้อมูลและสถิตใิ นอดีต โดย
วิเครำะห์ถงึ ปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อควำมต้องกำรซือ้ ในแต่ละช่วงเวลำ อำทิเช่น ฤดูกำล เทศกำล สภำพกำรแข่งขัน และภำวะทำง
เศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ โดยทีผ่ ำ่ นมำบริษทั ฯ พยำยำมควบคุมระดับควำมคลำดเคลื่อนของกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรบริโภคไว้ให้ไม่
เกิน 10% โดยกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรบริโภคที่ใกล้เคียงควำมเป็ นจริงจะสนับสนุ นให้กำรวำงแผนกำรผลิตและวำงแผนกำรตลำด
และกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
การวางแผนการตลาดและส่งเสริมการขาย เนื่องจำกธุรกิจเครื่องดื่มเป็ นธุรกิจทีม่ คี วำมผันผวนของควำมต้องกำรบริโภคตำมฤดูกำล
โดยอัตรำกำรบริโภคในช่วงฤดูรอ้ นจะสูงกว่ำในช่วงเดือนอื่นๆ ของปี ดังนัน้ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
ทันท่วงที บริษทั ฯ ได้ใช้กลยุทธ์สง่ เสริมกำรตลำดทัง้ แบบ Above the line (กำรตลำดผ่ำนสื่อทีเ่ ข้ำถึงกลุ่มผูฟ้ งั ในวงกว้ำง) และ Below
the line (กำรตลำดทีเ่ ข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยแบบเฉพำะเจำะจง) ในช่วงฤดูรอ้ น และมุง่ เน้นให้ควำมสำคัญกับกำรให้สว่ นลดกำรค้ำกับ
ตัวแทนจัดจำหน่ ำยในช่วงเดือนทีม่ อี ตั รำกำรบริโภคต่ำ ทัง้ นี้ สำหรับปี 2556 บริษทั ฯ ได้วำงแผนกำรตลำดเชิงรุกเพื่อเพิม่ ส่วนแบ่ง
กำรตลำด ประกอบกับเพิม่ กำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของกำรเป็ นแบรนด์ผผู้ ลิตสินค้ำคุณภำพ เพื่อตอกย้ำจุดยืนของผลิตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำกำรส่งเสริมกำรขำยใน 3 รูปแบบหลัก คือ กำรจัดทำ Sales Promotion กับร้ำนค้ำปลีก กำรจัดทำ Sales
Promotion กับตัวแทนจำหน่ำย กำรจัดทำ Sales Promotion แบบทั ่วประเทศ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดงบประมำณประจำปี เพื่อให้
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับยอดขำย
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การกาหนดราคาและส่วนลดการค้า เนื่องจำกเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็ นสินค้ำทีม่ คี วำมผันผวนตำมฤดูกำล บริษทั ฯ จึงต้องมีกำร
ปรับเปลีย่ นและทบทวนนโยบำยกำรให้ส่วนลดกำรค้ำให้สอดคล้องกับปริมำณควำมต้องกำรของตลำดอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในขณะที่กำรกำหนดรำคำขำยไม่อำจเปลีย่ นแปลงได้มำกนัก เนื่องจำกสภำวะกำรณ์แข่งขันของอุตสำหกรรมเครื่องดื่มค่อนข้ำงรุนแรง
3.4. การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ของอิชติ นั มำจำกโรงงำนของอิชติ นั และกำรว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตจำกภำยนอก ซึง่ อิชติ นั จะว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกเฉพำะในกรณีท่ี
กำลังกำรผลิตของโรงงำนไม่เพียงพอต่อปริมำณกำรขำยทีค่ ำดกำรณ์ไว้ สำหรับช่วงระยะเวลำ 3 ปี ทผ่ี ำ่ นมำ (2554 - 2556) สัดส่วน
กำรว่ำจ้ำงผลิตภำยนอกลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ที่ 100%, 46% และ 25% ตำมลำดับ และมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ลดลงในอนำคตเนื่องด้วยบริษทั ฯ มีโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตเฟส 2 ซึง่ มีกำหนดเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2557 จะเพิม่ กำลังกำร
ผลิตของโรงงำนอีก 2 สำยขวด (รำยละเอียดปรำกฏตำมส่วนที่ 2-6)
ในส่วนของกำรสรรหำวัตถุดบิ หลักทีส่ ำคัญ ซึง่ ได้แก่ ใบชำ น้ ำตำลฟรุกโตส น้ ำตำลทรำย น้ ำ และวัตถุปรุงแต่งกลิน่ เพื่อป้อนเข้ำสู่
โรงงำน บริษทั ฯ มีมำตรกำรควบคุมคุณภำพทุกขัน้ ตอนก่อนนำเข้ำกระบวนกำรผลิต ตัง้ แต่กำรเพำะปลูก กำรคัดเลือกวัตถุดบิ และ
กำรจัดเก็บวัตถุดบิ เพื่อให้วตั ถุดบิ ทีน่ ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตมีคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสูง นอกจำกนี้ สำหรับกำรว่ำจ้ำงผลิต
สินค้ำนัน้ บริษทั ฯ จะจัดส่ง Premix ไปให้ผรู้ บั จ้ำงผลิตเพื่อปกป้องสูตรกำรผลิต และมีมำตรกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของ
วัตถุดบิ ที่ผผู้ ลิตภำยนอกใช้ โดยกำรระบุรำยชื่อ Supplier ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ำมเกณฑ์คคู่ ำ้ ของอิชติ นั เอง (Approved Vendor List) และ
ชนิดของวัตถุดบิ อย่ำงชัดเจน อีกทัง้ ยังมีกำรส่งพนักงำนของอิชติ นั เข้ำไปตรวจสอบรำยเดือนเพื่อสอบทำนกำรควบคุมคุณภำพกำร
ผลิตของผูผ้ ลิตภำยนอก
ใบชาออร์แกนิค บริษทั ฯ ได้วำงแผนกำรผลิตและกำหนดปริมำณกำรเพำะปลูกใบชำในแต่ละปี โดยได้ทำสัญญำโดยเฉลี่ยอำยุ 1 ปี กับ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยใบชำซึง่ เป็ นผูร้ วบรวมใบชำจำกชำวไร่เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรมีวตั ถุดบิ ไม่เพียงพอ นอกจำกนี้ยงั ได้ควบคุมคุณภำพ
ของใบชำโดยมีทมี วิจยั พัฒนำร่วมทำหน้ำที่กำกับขัน้ ตอนกำรเพำะปลูกทีป่ ลอดยำฆ่ำแมลงและสำรเคมี หมักใบชำ เก็บยอดใบชำ อบ
ใบชำ เก็บรักษำก่อนส่ง รวมถึงกำรติดตำมและตรวจสอบถึง กลิน่ รสชำติ น้ ำหนัก สีสนั เพื่อควบคุมคุณภำพของใบชำให้ได้ตำม
มำตรฐำนคุณภำพระดับสูงก่อนนำเข้ำกระบวนกำรผลิต ใบชำพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมเิ พื่อรักษำคุณภำพของใบ
ชำให้คงที่ ทัง้ นี้ ใบชำเป็ นวัตถุดบิ ทีป่ ลูกง่ำยในบริเวณทำงตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอำกำศอบอุ่น-เย็น และยังไม่เคยประสบ
ปญั หำกำรขำดแคลน โดยแหล่งผลิตชำรำยหลักของโลกมำจำกประเทศจีนและอินเดีย ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีสดั ส่วนส่งออกใบชำ
15.0% และ 85.0% ใช้บริโภคในประเทศ (ทีม่ ำ: สำนักงำนพำณิชย์จงั หวัดเชียงรำย) สำหรับกำรจัดซือ้ ใบชำนัน้ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำ
กับคูค่ ำ้ จำนวน 2-3 รำยเสมอ โดยใบชำที่ผลิต/จัดหำโดยคู่คำ้ แต่ละรำยเป็ นวัตถุดบิ ทีส่ ำมำรถใช้ทดแทนกันได้ หำกคู่คำ้ รำยใดไม่
สำมำรถจัดส่งใบชำให้ได้กส็ ำมำรถซือ้ จำกคูค่ ำ้ รำยอื่นได้ เนื่องจำกในกำรผลิตเครื่องดื่มชำแต่ละประเภท อำทิ เครื่องดื่มชำเขียวหรือ
ชำดำ ซึง่ ตัง้ ต้นจำกใบชำประเภทเดียวกัน แต่ขน้ึ อยู่กบั กำรนำใบชำมำผ่ำนกระบวนกำรผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ทีแ่ ตกต่ำงกัน
ออกไป
น้ าตาลฟรุกโตส และน้ าตาลทราย เป็ นวัตถุดบิ ทีจ่ ดั หำได้งำ่ ยในประเทศไทย และไม่มคี วำมแตกต่ำงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญด้ำนคุณภำพ
ในกลุ่มผูผ้ ลิต ทัง้ นี้ รำคำน้ ำตำลมีควำมผันผวนบ้ำงขึน้ กับปริมำณผลผลิตในแต่ละปี และสอดคล้องกับรำคำตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม
กำรควบคุมรำคำน้ ำตำลโดยภำครัฐส่งผลให้มคี วำมผันผวนของรำคำน้ ำตำลไม่มำกนัก
น้ า จัดหำโดยสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ซึง่ ผลิตตำมคำแนะนำขององค์กำรอนำมัยโลกปี 2536 และนำมำผ่ำนกระบวนกำร Reverse
Osmosis เพื่อนำมำใช้ในกำรผลิต
วัตถุปรุงแต่งกลิน่ เป็ นองค์ประกอบส่วนน้อยของวัตถุดบิ ทัง้ หมดแต่กเ็ ป็ นหนึ่งในวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญ เนื่องจำกวัตถุปรุงแต่งกลิน่ ช่วยให้น้ ำ
ชำมีกลิน่ หอมติดจมูก สร้ำงควำมประทับครัง้ แรกเมื่อได้บริโภคโดยบริษทั ฯ ซือ้ จำกผูข้ ำยทีน่ ำเข้ำวัตถุปรุงแต่งกลิน่ จำกหลำยแหล่ง
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บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝำ กล่อง และฉลำก บริษทั ฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่ำงระมัดระวังโดย
พิจำรณำถึงควำมน่ ำเชื่อถือของระบบกำรทำงำนของผูผ้ ลิตเป็ นสำคัญ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จะสำมำรถส่งมอบสินค้ำได้
ตรงตำมคุณภำพและเวลำที่กำหนดไว้ และมีกำรสอบทำนและติดตำมคุณสมบัตขิ องผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่ำงสม่ำเสมอ
ก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติกบั บริษทั ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสัญญำมีผลบังคับใช้ถึงวันที่
31 สิงหำคม 2561 และสำมำรถต่ออำยุได้โดยแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 90 วัน ก่อนวันสิน้ สุดสัญญำ
นอกจำกนี้ เพื่อลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูผ้ ลิตและเพื่อให้ได้ซ่งึ รำคำทีส่ มเหตุผล บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะเลือกซือ้ วัตถุดบิ จำกคู่คำ้
ผูผ้ ลิตรำยใหญ่หลำยรำย
ขัน้ ตอนการผลิ ต
กระบวนกำรผลิตหลักๆ ทีส่ ำคัญ ได้แก่ กำรสกัดชำ กำรปรุงรสชำติ กำรบรรจุขวด และกำรควบคุมคุณภำพ โดยทุกขัน้ ตอนของ
กระบวนกำรผลิตจะปลอดสำรเคมีและมีระบบควบคุมทีท่ นั สมัย
ใบชำออร์แกนิคจะถูกลำเลียงเข้ำหม้อสกัดทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ล้วทำให้เย็นและทิง้ ไว้ให้ตกตะกอนโดยน้ ำชำจะถูกลำเลียงผ่ำนกำร
กรองอย่ำงละเอียดต่อไปยังหม้อปรุงรสชำติทท่ี ำหน้ำทีผ่ สมส่วนผสมต่ำงๆ และน้ ำชำทีป่ รุงรสแล้วจะถูกลำเลียงเพื่อบรรจุขวดต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบกระบวนกำรผลิตเครื่องดื่มประเภทปลอดเชือ้ ชนิดบรรจุเย็น ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีกำรผลิตเครื่องดื่มล่ำสุด
จำกประเทศญี่ปนุ่ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทท่ี รงคุณค่ำ ใหม่และสดเสมอ และปลอดภัยสูงสุดสำหรับผูบ้ ริโภค โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่
ผสมส่วนผสมต่ำงๆ แล้วจะผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้ จุลนิ ทรียด์ ว้ ยควำมร้อนสูงทีอ่ ุณหภูม ิ 137 องศำเซลเซียส ในระยะเวลำอันสัน้ ที่ 4 วินำที
หลังจำกนัน้ ทำให้เย็นทีอ่ ุณหภูม ิ 25 องศำเซลเซียสอย่ำงรวดเร็ว แล้วนำผลิตภัณฑ์มำบรรจุลงขวดพลำสติก (PET) และปิ ดผนึกด้วย
ฝำพลำสติกทีผ่ ำ่ นกำรฆ่ำเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ล้ว รวมถึงกำรบรรจุภำชนะกล่องกระดำษทีป่ ลอดเชือ้ เช่นเดียวกันด้วย
ทัง้ นี้ ทุกกระบวนกำรผลิตดังกล่ำวจะมีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลในแต่ละขัน้ ตอนกำรผลิตตลอดเวลำโดยอัตโนมัติ เมื่อมีสงิ่
ผิดปกติเกิดขึน้ ในระหว่ำงกำรผลิต ระบบกำรผลิตจะหยุดกำรผลิตทันทีโดยอัตโนมัติ พร้อมทัง้ รำยงำนควำมผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ เพื่อให้ผู้
ปฏิบตั หิ น้ำที่ควบคุมกำรผลิต ณ ขณะนัน้ สำมำรถแก้ไขปญั หำได้ทนั ท่วงที และลดผลเสียหำยต่อสำยกำรผลิตน้อยทีส่ ุด
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
บริษทั ฯ ควบคุมคุณภำพของสินค้ำทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่กำรคัดเลือกผูข้ ำยวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ กำรตรวจสอบระบบกำรทำงำนของ
ผูข้ ำย กำรประเมินผูข้ ำย และกำรตรวจสอบสินค้ำก่อนกำรรับเข้ำกระบวนกำรผลิต ในส่วนของกระบวนกำรผลิตมีกำรตรวจสอบ
คุณภำพด้วยโดยใช้ Quality plan ซึง่ เป็ นเครื่องมืออ้ำงอิงมำตรฐำนกำรสุม่ ตัวอย่ำงตำม MIL-STD_105E และมีกำรตรวจคุณภำพ
สินค้ำสำเร็จรูป ทำงด้ำนกำยภำพ เคมี ชีวภำพ ประสำทสัมผัสตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ก่อนกำรปล่อยสินค้ำออกจำกโรงงำน
นอกจำกนี้
บริษทั ฯ
ยังมุง่ เน้นกำรรักษำคุณภำพและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยจัดทำระบบกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรคุณภำพสุขลักษณะ-ควำมปลอดภัยอำหำร ได้แก่ กำรจัดทำระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, ISO22000:2005, HALAL และ
มำตรฐำนสำกลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
-ไม่ม-ี
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4. การวิ จยั และพัฒนา
กำรวิจยั และพัฒนำถือเป็ นหนึ่งในหัวใจหลักของกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เนื่องจำกถือเป็ นขัน้ ตอนที่ช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพกำร
แข่งขันเพื่อควำมเป็ นหนึ่งในผูน้ ำธุรกิจเครื่องดื่ม และเพื่อให้ได้มำซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ตี อบโจทย์ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนให้ทุกฝำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง อำทิ ฝำ่ ยธุรกิจเครื่องดื่ม ฝำ่ ยโรงงำน และฝำ่ ยกำรตลำดเข้ำมำมีส่วนร่วมกับแผนกวิจยั ใน
กำรออกแบบ พัฒนำ และปรับปรุง วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อรักษำระดับควำมพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ กำรวิจยั และ
พัฒนำของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้
การออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ฯ มีแผนงำนออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมำณ 3-4 ผลิตภัณฑ์/ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีม ี
คุณภำพ และรสชำติใหม่ๆ อำทิ เครื่องดื่มชำเขียวผสมสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง ภำยใต้ช่อื สินค้ำ “เย็น เย็น โดย อิชติ นั ” หรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิมที่ม ีอยู่ให้ดขี ้นึ โดยบริษทั ฯ ย้ำเน้ นให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรออกแบบและพัฒนำ เริม่ ตัง้ แต่ฝ่ำย
กำรตลำดนำผลกำรสำรวจตลำดแจ้งแก่ฝ่ำยวิจยั เพื่อดำเนินกำรออกแบบและพัฒ นำผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อ งกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ และจัดส่งผลกำรออกแบบและพัฒนำให้แก่ฝำ่ ยกำรตลำดเครื่องดื่มและธุรกิจโรงงำนดำเนินกำรอนุมตั กิ ำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไป
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อทุกผลิตภัณฑ์ท่คี ดิ ค้นขึน้ โดยภำยหลังกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ฝำ่ ยวิจยั
จะมีกำรออกแบบสำรวจควำมคิดเห็นของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ให้ดขี น้ึ และตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคมำกขึน้
การลดต้นทุนวัตถุดิบ และบรรจุภณ
ั ฑ์
นอกจำกกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์แล้ว แผนกวิจยั ยังมีขอบข่ำยกำรดำเนินกำรที่สำคัญในกำรวิจยั พัฒนำกรรมวิธใี หม่ๆ หรือ
กำรใช้วตั ถุดบิ หรือวัสดุทดแทน เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตอีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น กำรเปลี่ยนแปลงชนิด ฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์จำก PVC Label
PET 420 ml. ขนำด 0.037 – 0.047 mm. เป็ นขนำด 0.035 -0.045 mm. ช่วยให้บริษทั ฯ ลดต้นทุนค่ำบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาด้านกระบวนการผลิ ต
นอกจำกกำรวิจยั และพัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์แล้ว บริษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญในกำรคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลด
ขัน้ ตอนกำรทำงำนของกระบวนกำรผลิตและเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนอีกด้วย ซึง่ ส่งผลดีต่อกำรลดต้นทุนกำรผลิตโดยรวม
ตัวอย่ำงโครงกำรทีก่ ำลังศึกษำอยู่ ณ ปจั จุบนั ได้แก่ โครงกำรใช้ถงั Solution Premix Tank ในกระบวนกำรผลิต แทนกำรใช้คนตัก
Premix ใส่ถุง เพื่อลดกำลังคน ลดขัน้ ตอนกำรทำงำน และเพิม่ ประสิทธิภำพกำรทำงำน
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีทรัพย์สนิ หลักๆ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.1 ทีด่ นิ อำคำร อุปกรณ์
ที่ตงั ้

ผู้ถือกรรมสิ ทธิ

มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี

ภาระผูกพัน

(ล้านบาท)
1. ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงที่ดนิ เนื้อทีร่ วม 75-3-80 ไร่
- ทีด่ นิ ตำมโฉนดเลขที่ 13425 และ 33355 ซึง่ เป็ น
ทีต่ งั ้ ของโรงงำนผลิตสินค้ำของบริษทั ฯ ทีต่ งั ้ ใน
โครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ โซน 8 ตำบลอุทยั
อำเภออุทยั จ.พระนครศรีอยุธยำ
2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (รวมส่วนตกแต่ง
และระบบภำยใน)
- อำคำรโรงงำนผลิต สำนักงำน และอำคำรสนับสนุน
ทีต่ งั ้ ในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ ตำมโฉนด
เลขที่ 13425 และ 33355 โซน 8 ตำบลอุทยั
อำเภออุทยั จ.พระนครศรีอยุธยำ
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
- เครื่องจักรในสำยกำรผลิตของโรงงำนผลิตสินค้ำ
ของบริษทั ฯทีต่ งั ้ ในโครงกำรสวนอุตสำหกรรมโรจนะ
4. เครื่องตกแต่งติดตัง้ และเครื่องใช้สำนักงำน
5. เครื่องมือและเครื่องใช้
6. ยำนพำหนะ
7. สินทรัพย์ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและติดตัง้

บริษทั ฯ

250.6

จำนองธนำคำร

บริษทั ฯ

997.5

จำนองธนำคำร

บริษทั ฯ

2,638.2

จำนองธนำคำร

บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ

42.1
40.6
1.9
1,010.9

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

รวม

4,981.9

หมำยเหตุ:
1) ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ ประเมินมูลค่ำที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงโดยบริษทั
เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยกำรประเมินรำคำ
ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงใช้วธิ คี ดิ จำกต้นทุน (Cost Method) ตำมรำยงำนลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2556 โดยมีมูลค่ำทรัพย์สนิ รวม
737.1 ล้ำนบำท (เป็ นกำรประเมินโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์สำธำรณะ)
2) ที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของโรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ ณ 31 ธันวำคม 2556 ติดภำระจำนองดังนี้ (1)
จำนองลำดับหนึ่งเพื่อเป็ นประกันวงเงินกู้ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 จำนวนรวม 3,296.5 ล้ำนบำท มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท
(2) จำนองลำดับสองเพื่อเป็ นประกันวงเงินกู้ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2 จำนวนรวม 770.0 ล้ำนบำท มูลจำนอง 20 ล้ำนบำท และ
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อยูร่ ะหว่ำงจดจำนองลำดับสำมเพื่อเป็ นประกันวงเงินกูธ้ นำคำรพำณิชย์แห่งที่ 3 จำนวนรวม 1,800.0 ล้ำนบำท มูลจำนองไม่เกิน
1,902.3 ล้ำนบำท รำยละเอียดตำมข้อ 5.5.7 สรุปสัญญำกูย้ มื เงิน
3) เครื่องจักรในสำยกำรผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ ณ 31 ธันวำคม 2556 (1) เฟส 1 จำนวน 5 สำยกำรผลิต ติดภำระจำนำเพื่อ
เป็ นประกันเงินกู้แก่ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกู้จำนวนรวม 3,296.5 ล้ำนบำท มูลจำนอง 2,860.5 ล้ำนบำท และธนำคำร
พำณิชย์แห่งที่ 2 วงเงินกู้ จำนวน 770.0 ล้ำนบำท มูลจำนอง 924.0 ล้ำนบำท โดยอยู่ระหว่ำงรอจดภำระจำนองเครื่องจักรต่อ
ธนำคำร (2) เฟส 2 จำนวน 2 สำยกำรผลิต อยูร่ ะหว่ำงกำรนำเข้ำเครื่องจักรเพื่อติดตัง้ และรอจดจำนำ/จำนองเครื่องจักรเพื่อเป็ น
ประกันวงเงินกูธ้ นำคำรพำณิชย์แห่งที่ 3 จำนวนรวม 1,800.0 ล้ำนบำท รำยละเอียดตำมข้อ 5.5.7 สรุปสัญญำกูย้ มื เงิน
5.2 เครื่องหมำยบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยบริกำรจำนวนทัง้ สิน้ 3 รำยกำร ดังนี้
เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

สาหรับบริ การ

ระยะเวลาคุ้มครอง

บ54348

12 เม.ย. 54

กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

บ54349

12 เม.ย. 54

กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

บ55390

6 ต.ค. 54

กำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

5.3 เครื่องหมำยกำรค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำจำนวนทัง้ สิน้ 11 รำยกำร ดังนี้
เครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

สาหรับสิ นค้า

ระยะเวลาคุ้มครอง

ค372021
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

ค372022
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

11432/2012
(ประเทศพม่ำ)

1 ต.ค. 55

น้ ำผลไม้, น้ ำเชื่อมใช้
ทำเครื่องดื่ม, น้ ำดื่ม,
น้ ำแร่ใช้ทำเครื่องดื่ม
กำแฟ, ชำ, โกโก้,
กำแฟเทียม,ชำเขียว
พร้อมดื่ม
ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ
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10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี
1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 58
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุ
สัญญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อ
สิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เครื่องหมายการค้า

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

สาหรับสิ นค้า

ระยะเวลาคุ้มครอง

11433/2012
(ประเทศพม่ำ)

2 ต.ค. 55

เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์

1512052
(ประเทศออสเตรเลีย)

3 ก.ย. 55

T1213049I
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ, เครื่องดื่มทีไ่ ม่
มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์

2 ต.ค. 55 – 1 ต.ค. 58
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุ
สัญญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อ
สิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

T1213048J
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

011159068
(ประเทศกลุ่มสมำคม
เศรษฐกิจยูโร 27
ประเทศ)
971686
(ประเทศนิวซีแลนด์)

14 ม.ค. 56

27068
(ประเทศลำว)

10 พ.ค. 56

27069
(ประเทศลำว)

10 พ.ค. 56

22 ม.ค. 56

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ
ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน
และต่ออำยุได้ทุก 10 ปี

ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ
ชำ, ชำเขียว,
เครื่องดื่มทีม่ สี ว่ นผสม
ของชำ
เครื่องดื่มไม่ม ี
แอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

10 ปี นับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียน

ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีเ่ หลือทัง้ หมด บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่ำงยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
5.4 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึง่ ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2.5 ล้ำนบำท
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.5 สรุปสำระสำคัญของสัญญำ
5.5.1 สัญญำจ้ำงผลิต
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำจ้ำงผลิตสินค้ำกับผูผ้ ลิตจำกภำยนอกหลำยรำยเพื่อเป็ นผู้ รบั จ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษทั ฯ
โดยสัญญำได้ม ีกำรระบุ ถึงกำรผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในกำรผลิต สิทธิในสูตรของผลิตภัณฑ์
(กรณีนำสูตรของผลิตภัณฑ์ไปใช้ จะต้อ งได้ รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือ จำกบริษทั ก่อ น) กำรรักษำควำมลับ ของข้อมูลที่
เกีย่ วข้องในกำรดำเนินธุรกิจ รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน โดยสัญญำมีอำยุส่วนใหญ่ประมำณ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ลงนำมใน
สัญญำ ทัง้ นี้ คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดฝำ่ ยหนึ่งมีสทิ ธิ ์ที่จะบอกเลิกสัญญำได้กรณีกระทำผิดสัญญำ และคู่สญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำ
เป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
5.5.2

สัญญำซือ้ ขำยวัตถุดบิ

บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยวัตถุดบิ หลักที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษทั ฯ คือ ใบชำ กับบริษทั ผู้ขำยใบชำ
หลำยรำย โดยสัญญำได้มกี ำรระบุถงึ ชนิดผลิตภัณฑ์ รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้เข้ำทำสัญญำซื้อ
ขำยวัตถุดบิ ที่สำคัญอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต อำทิ น้ ำเชื่อม น้ ำตำลทรำยขำว กลิน่ เลียนแบบธรรมชำติ กับบริษทั ผูข้ ำย
หลำยรำย โดยสัญญำมีอำยุส่วนใหญ่ประมำณ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ลงนำมในสัญญำ ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีสทิ ธิ ์ที่จะ
บอกเลิกสัญญำได้กรณีกระทำผิดสัญญำ และคูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีสญ
ั ญำบำงส่วนหมดอำยุลง โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรต่ออำยุสญ
ั ญำกับคู่คำ้ ซึ่งคำดว่ำ
จะแล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2557 ทัง้ นี้ คูค่ ำ้ ทุกรำยเป็ นคูค่ ำ้ ทีท่ ำงบริษทั มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดมี ำยำวนำน ซึ่งทำง
บริษทั ฯ ยังคงสำมำรถสั ่งซื้อวัตถุดบิ จำกคู่ค้ำรำยที่สญ
ั ญำหมดอำยุได้อยู่ รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรวำงแผนกำรผลิตและตุน
วัตถุดบิ ไว้อย่ำงเพียงพอต่อกำรขำยในช่วงครึง่ ปี แรกปี 2557)
5.5.3 สัญญำซือ้ ขำยกล่องและบรรจุภณ
ั ฑ์
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยกล่องและบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภท Preform และ กล่อง UHT รวมถึงฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์กบั บริษทั
ผูข้ ำยหลำยรำย โดยสัญญำได้มกี ำรระบุชนิดผลิตภัณฑ์ รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน และกำรส่งมอบสินค้ำ โดยสัญญำมีอำยุ
ส่วนใหญ่ ประมำณ 1-3 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ลงนำมในสัญ ญำ ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิ ์ที่จะบอกเลิกสัญญำได้กรณี
กระทำผิดสัญญำ และกำรต่ออำยุสญ
ั ญำนัน้ มีทงั ้ แบบ ก) คู่สญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ นครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ ข)
ระยะเวลำสิน้ สุดสัญญำจนกว่ำจะบอกเลิกสัญญำ
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีสญ
ั ญำบำงส่วนหมดอำยุลง โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรต่ออำยุสญ
ั ญำกับคู่คำ้ ซึ่งคำดว่ำ
จะแล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2557 ทัง้ นี้ คูค่ ำ้ ทุกรำยเป็ นคูค่ ำ้ ทีท่ ำงบริษทั มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดมี ำยำวนำน ซึ่งทำง
บริษทั ฯ ยังคงสำมำรถสั ่งซื้อวัตถุดบิ จำกคู่ค้ำรำยที่สญ
ั ญำหมดอำยุได้อ ยู่ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรวำงแผนกำรผลิตและตุน
วัตถุดบิ ไว้อย่ำงเพียงพอต่อกำรขำยในช่วงครึง่ ปี แรกปี 2557)
5.5.4 สัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติ
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติกบั บริษทั ปตท. จำหน่ ำยก๊ำซธรรมชำติ จำกัด โดยสัญญำมีอำยุ 7 ปี และได้
กำหนดจำนวนและรำคำขำยตลอดระยะเวลำของสัญญำ ทัง้ นี้ คู่สญ
ั ญำตกลงเจรจำรำยละเอียดและเงื่อนไขกำรซื้อขำยร่วมกัน
ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันปฏิทนิ ก่อนวันสิน้ สุดของสัญญำ มิฉะนัน้ ให้ถอื ว่ำสัญญำนี้สน้ิ สุดลง ณ วันสิน้ สุดของระยะเวลำของ
สัญญำ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.5.5 สัญญำเช่ำทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้ำง
คู่สญ
ั ญา
พืน้ ที่เช่า
สัญญาเช่าพืน้ ที่ในอาคารเพื่อใช้เป็ น
 ชัน้ ที่ 28 อำคำรชำญอิสสระ
สานักงานที่ทาการ
ทำวเวอร์ II บริเวณ 28/Corridor
 ผูเ้ ช่ำ: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รวมเนื้อที่ 13.56 ตร.ม.
 ผูใ้ ห้เช่ำ: บริษทั ชำญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
จำกัด (มหำชน)
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 11 ส.ค. 56
สัญญาเช่าพืน้ ที่ในอาคารเพื่อใช้เป็ น
สานักงานที่ทาการ
 ผูเ้ ช่ำ: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
 ผูใ้ ห้เช่ำ: กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
บำงกอก
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 11 ส.ค. 56

เงื่อนไข/อัตราค่าเช่า
 อัตรำค่ำเช่ำ 2,712 บำท/เดือน

 ชัน้ ที่ 28 อำคำรชำญอิสสระ ทำว
 อัตรำค่ำเช่ำ 180,310 บำท/เดือน
เวอร์ II ยูนิตเลขที่ F28/A บำงส่วน,
B,C,D เลขที่ 2922/300 (บำงส่วน),
2922/301-303 รวมเนื้อที่ 901.55
ตร.ม.
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ระยะเวลา
 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ น
ครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ

 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59
 คูส่ ญ
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ น
ครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

5.5.6 สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำ
คู่สญ
ั ญา
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้า

เงื่อนไข
ระยะเวลา
 แต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ ผลิตภัณฑ์พร้อ มดื่ม ตำมที่ระบุใ น  1 พ.ย. 54 – 30 ต.ค. 57
สัญญำรวมถึงผลิตภัณฑ์ท่แี ก้ไขเพิม่ เติมและขยำยออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขกำร  คูส่ ญ
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ั ญำพิจำรณำต่ออำยุสญ
ั ญำเป็ น
กำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ ด้ตกลงกัน
ผูจ้ ดั จำหน่ำย: บริษทั บุญรอดเอเซีย จำกัด
ครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 1 พ.ย. 54
 ช่องทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทำง Modern Trade
 คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ กรณีคสู่ ญ
ั ญำ
่
อีกฝำยปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในสัญญำฯ
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้า
 แต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ ผลิตภัณฑ์พร้อ มดื่ม ตำมที่ระบุใ น  1 ก.พ. 54 – 31 ม.ค. 59
สัญญำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทแ่ี ก้ไขเพิม่ เติมและขยำยออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขกำร  กำรต่ออำยุสญ
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ั ญำเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
กำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ ด้ตกลงกัน
ผูจ้ ดั จำหน่ำย: บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
โดยมีก ำหนดครัง้ ละ 3 ปี เว้น แต่
ไทย) จำกัด
 ช่อ งทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ทัง้ ช่อ งทำง Modern Trade และ
คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดได้บอกควำมประสงค์ไม่
Traditional Trade
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 14 ม.ค. 54
ต่อ อำยุสญ
ั ญำให้อีกฝ่ำ ยหนึ่ งทรำบไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือนก่อนวันครบกำหนด
 คู่ส ญ
ั ญำฝ่ำ ยที่ม ิไ ด้ป ฏิบ ัติผิด สัญ ญำมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ กรณีคู่สญ
ั ญำ
่
อีกฝำยปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในสัญญำฯ
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้า
 แต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ ผลิตภัณฑ์พร้อ มดื่ม ตำมที่ระบุใ น  1 ก.ค. 54 – 30 มิ.ย. 57
สัญญำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทแ่ี ก้ไขเพิม่ เติมและขยำยออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขกำร  คู่ ส ัญ ญำพิจ ำรณำต่ อ อำยุ ส ัญ ญำเป็ น
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
กำหนดรำคำขำยตำมทีไ่ ด้ตกลงกัน
ผูจ้ ดั จำหน่ำย: บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้ จำกัด
ครัง้ ไปเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำ
(ปจั จุบนั คือ บริษทั ไอแอมกรีนที จำกัด)
 ช่องทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทำง Modern Trade
 คู่ส ญ
ั ญำฝ่ำ ยที่ม ิไ ด้ป ฏิบ ัติผิด สัญ ญำมี
สิทธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ กรณีคู่สญ
ั ญำ
วันทีส่ ญ
ั ญำ: 20 มิ.ย. 54
อีกฝำ่ ยปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในสัญญำฯ
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5.5.7

สัญญำกูย้ มื เงิน
I) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวน 1,663.0 ล้ำนบำท

วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)

กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน

29 มีนำคม 2554
สัญญำกูย้ มื เงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำกูย้ มื เงินลว. 4 เมษำยน 2555
บริษทั ฯ
เพื่อชำระค่ำทีด่ นิ และพัฒนำที่ดนิ ก่อสร้ำงโรงงำน เครื่องจักรอุปกรณ์
วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 9 ปี จำนวน 1,663.0 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
Tranche A
4 เม.ย. 55 – 31 ธ.ค. 55
4.0%
1 ม.ค. 56 – 31 มี.ค. 58
MLR - 2.3%
หลังจำก 31 มี.ค. 58
MLR – 2.1%
 Tranche A จำนวน 691.0 ล้ำนบำท
- ชำระทุกเดือนโดยเริม่ ชำระงวดแรกเดือนเม.ย. 57 ดังนี้
a. เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จำนวน 1.2 ล้ำนบำท/เดือน
b. เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จำนวน 6.2 ล้ำนบำท/เดือน
c. เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 7.7 ล้ำนบำท/เดือน
d. เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จำนวน 9.4 ล้ำนบำท/เดือน
e. เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จำนวน 10.4 ล้ำนบำท/เดือน
f. เดือนเม.ย. 62 – มี.ค. 63 จำนวน 10.9 ล้ำนบำท/เดือน
g. เดือนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จำนวน 11.3 ล้ำนบำท/เดือน
h. เดือนมี.ค. 64 จำนวน 17.1 ล้ำนบำท
 Tranche B จำนวน 972.0 ล้ำนบำท
- ชำระเสร็จสิน้ 31 ธ.ค. 55 และชำระหนี้คนื จำกค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รบั จำกบริษทั ประกันภัย
ทัง้ นี้ กรณีท่ถี งึ กำหนดชำระแล้วแต่ยงั มีภำระหนี้ คงค้ำงกับธนำคำรผูก้ ู้ตกลงชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
หรือตกลงให้ธนำคำรโอนภำระหนี้ ไปยังสัญญำกู้ยมื เงินฉบับ ลว. 4 เม.ย. 55 วงเงิน 972.0 ล้ำน
บำท ( ผูก้ ู้ได้ตกลงโอนภำระหนี้จำนวน 972.0 ล้ำนบำทไปยังสัญญำกู้ยมื เงินฉบับ ลว. 4 เม.ย.
55 วงเงิน 972.0 ลบ. รำยละเอียดตำมเงื่อนไขสัญญำข้อ II )
- ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.พระนครศรีอยุธยำ มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ. กรุงเทพฯ จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนที และบริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
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เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่
ต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นนั ้ (สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลัง
เป็ นบริษทั จดทะเบีย น ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ก ับ นโยบำยกำรจ่ำ ยป นั ผล ภำวะเศรษฐกิจ และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน
(เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)

*อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย + เงินกูย้ มื ระยะยำวทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
**อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt

II) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวน 972.0 ล้ำนบำท (โอนมำจำกวงเงินกู้ 1,663 ล้ำนบำท
Tranche B จำนวน 972.0 ล้ำนบำท)
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)

กำรชำระคืนหนี้

4 เมษำยน 2555
สัญญำกูย้ มื เงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำกูย้ มื เงินลว. 4 เมษำยน 2555
บริษทั ฯ
เพื่อชำระค่ำทีด่ นิ และพัฒนำที่ดนิ เครื่องจักรอุปกรณ์
วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนดชำระวันที่ 31 มีนำคม 2564 จำนวน 972.0 ล้ำนบำท
วันทีเ่ ริม่ เบิก – 31 ธ.ค. 55
4.0%
1 ม.ค. 56 – 31 มี.ค. 58
MLR - 2.3%
หลังจำก 31 มี.ค. 58
MLR – 2.1%
 ชำระทุกเดือนโดยเริม่ ชำระงวดแรกเดือนเม.ย. 57 ดังนี้
a. เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จำนวน 1.7 ล้ำนบำท/เดือน
b. เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จำนวน 8.7 ล้ำนบำท/เดือน
c. เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 10.8 ล้ำนบำท/เดือน
d. เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จำนวน 13.1 ล้ำนบำท/เดือน
e. เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จำนวน 14.7 ล้ำนบำท/เดือน
f. เดือนเม.ย. 62 – มี.ค. 63 จำนวน 15.4 ล้ำนบำท/เดือน
g. เดือนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จำนวน 15.9 ล้ำนบำท/เดือน
h. เดือนมี.ค. 64 จำนวน 24.3 ล้ำนบำท
 ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
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เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 29 มี.ค. 2554 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.พระนครศรีอยุธยำ มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จด
ทะเบียน)
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงินกู้ 437.5ลบ
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จดลำดับสองเพิม่ หลักทรัพย์
กรรมสิทธิ ์บจ. ภำสกรนที(ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนที และบริษทั ตัน แอสเซท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่
ต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นนั ้ (สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลัง
เป็ น บริษ ัท จดทะเบีย น ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ นโยบำยกำรจ่ ำ ยป นั ผล ภำวะเศรษฐกิจ และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุ นจดทะเบียน
(เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)

*อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงินกูย้ มื ระยะยำวทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
**อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt

III) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวน 437.5 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)

11 ตุลำคม 2554
สัญญำกูย้ มื เงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำกูย้ มื เงินลว. 11 ตุลำคม 2554
บริษทั ฯ
เพื่อสั ่งซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์
วงเงินกู้ระยะยำวครบกำหนดชำระวันที่ 31 มีนำคม 2563 จำนวน 437.5 ล้ำนบำท (แปลงจำกวงเงิน
สินเชื่อ LC Sight/Term, DL/C, L/G, T/R เดิม)
วันทีเ่ ริม่ เบิก – 31 มี.ค. 57
MLR – 2.3%
หลังจำก 31 มี.ค. 57
MLR - 2.1%

ส่วนที่ 2 หน้ำ 24

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

 ชำระทุกเดือนโดยเริม่ ชำระงวดแรกเดือนเม.ย. 56 ดังนี้
a. เดือนเม.ย. 56 – มี.ค. 57 จำนวน 1.0 ล้ำนบำท/เดือน
b. เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จำนวน 4.0 ล้ำนบำท/เดือน
c. เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จำนวน 5.0 ล้ำนบำท/เดือน
d. เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 6.5 ล้ำนบำท/เดือน
e. เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จำนวน 6.5 ล้ำนบำท/เดือน
f. เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จำนวน 6.5 ล้ำนบำท/เดือน
g. เดือนเม.ย. 62 – ก.พ. 63 จำนวน 7.0 ล้ำนบำท/เดือน
h. เดือนมี.ค. 63 จำนวน 6.5 ล้ำนบำท
 ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 29 มี.ค. 2554 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์ บมจ. อิชิ
ตัน กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลัก ทรัพย์ กรรมสิท ธิบ์ จ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจ ำนองจะถู กไถ่ ถอนเมื่อ เป็ นบริษ ัทจด
ทะเบียน)
หลักประกันตำมสัญญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงินกู้ 437.5 ลบ
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จดลำดับสองเพิม่ หลักทรัพย์
กรรมสิทธิ ์บจ.ภำสกรนที (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนที และบริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่
ต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นัน้ (สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลัง
เป็ น บริษ ัท จดทะเบีย น ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ ก ับ นโยบำยกำรจ่ ำ ยป นั ผล ภำวะเศรษฐกิจ และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 50% ของทุ นจดทะเบียน
(เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)

*อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงินกูย้ มื ระยะยำวทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
**อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

IV) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกูจ้ ำนวน 224.0 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)
กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

20 กรกฎำคม 2555
สัญญำกูย้ มื เงิน
บริษทั ฯ
เพื่อลงทุนเครื่องจักรสำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ UHT
วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนดชำระวันที่ 31 มีนำคม 2564 จำนวน 224.0 ล้ำนบำท
วันทีเ่ ริม่ เบิก – 31 มี.ค. 58
MLR - 2.3%
หลังจำก 31 มี.ค. 58
MLR - 2.1%
 ชำระทุกเดือนโดยเริม่ ชำระงวดแรกเดือนเม.ย. 57 ดังนี้
a. เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จำนวน 0.4 ล้ำนบำท/เดือน
b. เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จำนวน 2.0 ล้ำนบำท/เดือน
c. เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จำนวน 2.5 ล้ำนบำท/เดือน
d. เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จำนวน 3.0 ล้ำนบำท/เดือน
e. เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จำนวน 3.4 ล้ำนบำท/เดือน
f. เดือนเม.ย. 62 – มี.ค. 63 จำนวน 3.5 ล้ำนบำท/เดือน
g. เดือนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จำนวน 3.7 ล้ำนบำท/เดือน
h. เดือนมี.ค. 64 จำนวน 5.7 ล้ำนบำท
 ชำระดอกเบีย้ วันทำกำรสุดท้ำยของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 29 มี.ค. 2554 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
- โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจำนอง 3,765.5 ล้ำนบำท กรรมสิท ธิ ์
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
- โฉนดเลขที่ 25468, 5214, 77370, 38783-89, 197350 จ.กทม. จดลำดับสองเพิม่
หลักทรัพย์ กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน แอสเซ็ท (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อ เป็ นบริษทั จด
ทะเบียน)
หลักประกันเดิมตำมสัญญำ ลว 11 ต.ค. 2554 วงเงินกู้ 437.5 ลบ
- โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3ก เลขที่ 2148 จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ จดลำดับสองเพิม่ หลักทรัพย์
กรรมสิทธิ ์บจ.ภำสกรนที (ภำระจำนองจะถูกไถ่ถอนเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 นำยตัน ภำสกรนที และบริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้แต่
ต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิในปี นนั ้ (สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลังเป็ น
บริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั นโยบำยกำรจ่ำยปนั ผล ภำวะเศรษฐกิจและผลกำรดำเนินงำน
ของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E**): 2.8X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
ส่วนที่ 2 หน้ำ 26

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ
(ต่อ)

 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำ 50% ของทุนจดทะเบียน
(เปลีย่ นแปลงเป็ นไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน)

*อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบี้ยจ่ำย+เงินกูย้ มื ระยะยำวทีจ่ ะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
**อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt

V) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2 วงเงินกูจ้ ำนวน 1,860.0 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ

ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์

วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)

กำรชำระคืนหนี้

20 สิงหำคม 2555
Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
บริษทั ฯ
 Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพื่อซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Non commit credit)
 Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพื่อชำระคืนเงินต้นคงค้ำงของวงเงินกู้ระยะสัน้ (Bridge Loan) ซึ่งลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์
สำหรับสำยกำรผลิตใหม่และระบบกำรจัดเก็บอัตโนมัติ (Non commit credit)
 Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน, จัดหำวัสดุอุปกรณ์ , หนังสือค้ำประกันค่ำไฟฟ้ำและค่ำภำษีอำกรนำเข้ำ
(Non commit credit)
Bridge Loan
Medium-Term Loan
Revolving Credit
990.0 ล้ำนบำท
770.0 ล้ำนบำท
100.0 ล้ำนบำท
สำหรับกำรกูเ้ งินตรำ USD:
6 เดือน BIBOR + 1.25%
L/T: BIBOR Rate + 1.0%
6 เดือน SIBOR + 1.5%
O/D: MOR-2.5%
สำหรับกำรกูเ้ งินบำท THB:
LG: 1.0%
6 เดือน BIBOR + 1.25%
สำหรับกำรกูเ้ งินสกุลอื่น:
ต้นทุนทำงกำรเงิน + 1.50%
360 วัน ทัง้ นี้ ยอดคงค้ำงของ 5 ปี นับ แต่ว นั ที่เ บิกถอนเงิน กู้
Bridge Loan จะโอนไปเป็ น เป็ น ครัง้ แรก (ก ำหนดให้เ บิ ก
Term Loan ในจำนวนไม่เกิน ภำยในวันที่ 22 ก.พ. 2557)
มู ล ค่ ำ บั ง คั บ ข ำ ย ข อ ง แบ่งชำระเป็ นงวดละ 3 เดือ น
หลักประกัน
รวมทัง้ หมด 19 งวด โดยเริ่ม
ชำระใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เบิก
ถอนเงินกูเ้ ป็ นครัง้ แรก

ส่วนที่ 2 หน้ำ 27

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

Bridge Loan
- จำนองลำดับหนึ่งที่ดนิ พร้อม
สิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขที่โฉนด
7123, 7126 ถ.สุขุมวิท 40
จ. กทม. มูลจำนอง 924 ล้ำน
บำท กรรมสิท ธิบ์ จ. ตัน อิง
แ อ ส เ ซ็ ท ( ภ ำ ร ะ จ ำ น อ ง
อนุ ญ ำตให้ไ ถ่ถ อนได้เมื่อ จด
ทะเบี ย นจ ำนองเครื่อ งจัก ร
ครบถ้ ว นและจดทะเบี ย น
จำนองลำดับสองโฉนดเลขที่
13245, 33355 จ.พระนคร
ศรีอยุธยำ)
- นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกัน
เต็ม วงเงิน (ภำระค้ ำประกัน
จะถู ก ยกเลิก เมื่อ เป็ น บริษ ัท
จดทะเบียน)
- บริษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด
ค้ำ ประกัน เต็ม วงเงิน (ภำระ
ค้ำประกันจะถูกยกเลิกเมื่อจด
ทะเบี ย นจ ำนองเครื่อ งจัก ร
ครบถ้ ว นและจดทะเบี ย น
จำนองลำดับสองโฉนดเลขที่
13245, 33355 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ)

Medium-Term Loan
Revolving Credit
- จ ำนองเครื่ อ งจัก รและอุ ป - นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกัน
กรณ มูลจำนอง 924 ล้ำน เต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะ
บำทกรรมสิท ธิ ์บมจ. อิชิตนั
ถู ก ยกเลิก เมื่อ เป็ น บริษ ัท จด
กรุ๊ป
ทะเบียน)
- จำนองเป็ น ลำดับสองของ
ที่ ดิ น ต ำ ม เ ล ข ที่ โ ฉ น ด
13425, 33355 จ.พระนคร
ศรีอ ยุธยำ มูลจ ำนอง 20
ล้ำนบำท กรรมสิท ธิ ์บมจ.
อิชติ นั กรุ๊ป
- จำนองลำดับหนึ่งที่ดนิ พร้อม
สิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขที่โฉนด
7123, 7126 ถ.สุขุมวิท 40
จ. กทม. มูล จ ำนอง 924
ล้ำนบำท กรรมสิทธิ ์บจ. ตัน
อิง แอสเซ็ท (ภำระจ ำนอง
อนุ ญำตให้ไถ่ถอนได้เมื่อจด
ทะเบีย นจ ำนองเครื่อ งจัก ร
ครบถ้ ว นและจดทะเบี ย น
จำนองลำดับสองโฉนดเลขที่
13245, 33355 จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ)
- น ำ ย ตั น ภ ำ ส ก ร น ที ค้ ำ
ประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำ
ประกันจะถูกยกเลิกเมื่อเป็ น
บริษทั ฯ จดทะเบียน)
- บริษ ัท ตัน อิง แอสเซ็ท
จำกัด ค้ำประกันเต็ม วงเงิน
( ภ ำ ร ะ ค้ ำ ป ร ะ กั น จ ะ ถู ก
ย ก เ ลิ ก เ มื่ อ จ ด ท ะ เ บี ย น
จ ำนองเครื่อ งจัก รครบถ้ว น
และจดทะเบียนจำนองลำดับ
ส อ ง โ ฉ น ด เ ล ข ที่ 13245,
33355
จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยำ)
 สงวนและดำรงอยูข่ องกิจกำรของผูก้ ู้ ตลอดจนสิทธิ ์ เอกสิทธิ ์ และสิทธิทำงกำรตลำด (แฟรนไชส์)
ทัง้ ปวง
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VI) สัญญำเงินกู้กบั ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 3 วงเงินกูจ้ ำนวน 1,800.0 ล้ำนบำท
วันทีท่ ำสัญญำ
สัญญำ
ผูก้ ู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตรำดอกเบีย้ (%)
กำรชำระคืนหนี้

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ทีส่ ำคัญ

12 กรกฎำคม 2556
สัญญำกูย้ มื เงิน
บริษทั ฯ
เพื่อซือ้ เครื่องจักรสำหรับกำรผลิตในโรงงำนเฟส 2
วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 7 ปี จำนวน 1,800.0 ล้ำนบำท
ปี ท่ี 1-2
CIMB T’s MLR - 2.625%
ปี ท่ี 3 เป็ นต้นไป
CIMB T’s MLR - 2.0%
 ปลอดชำระหนี้เงินต้นเป็ นระยะเวลำ 12 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ บิกเงินกูง้ วดแรก
 ชำระหนี้เงินต้นเป็ นรำยงวดๆ ละ ไม่น้อยกว่ำ 25.0 ล้ำนบำท ห่ำงกันงวดละ 1 เดือน โดยชำระ
หนี้สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดในงวดสุดท้ำย
 ทัง้ นี้ เมื่อ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้กู้ตกลงชำระหนี้ เงินกู้ไม่น้อยกว่ำ 800.0
ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 1,500.0 ล้ำนบำท โดยให้ตดั ชำระหนี้เงินกู้คนื จำกงวดสุดท้ำยย้อนขึ้นมำ
(Inverse Order)
 ชำระดอกเบีย้ ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยเริม่ ชำระตัง้ แต่เดือนทีเ่ บิกรับเงินกู้
 จำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
 จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงตำมเลขทีโ่ ฉนดดังนี้
- จำนองลำดับสำมโฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยำ มูลจำนองไม่เกิน 1,902.3 ล้ำน
บำท กรรมสิทธิ ์ บจ. อิชติ นั กรุ๊ป (อยูร่ ะหว่ำงรอจดจำนอง)
 นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกันเต็มวงเงิน (ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกเมื่อเป็ นบริษทั จดทะเบียน)
 อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (DSCR*): 1.25X
 ห้ำมจ่ำยปนั ผลกรณี DSCR ต่ ำกว่ำ 1.25X กรณี DSCR สูงกว่ำ 1.25X สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้
(สำมำรถจ่ำยปนั ผลได้โดยไม่มเี งื่อนไขบังคับ ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
นโยบำยกำรจ่ำยปนั ผล ภำวะเศรษฐกิจและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั )
 อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E*): 2.5X (เงื่อนไขกำรกำหนดเงินกู้ยมื กรรมกำรเป็ น Subordinated
debt จะถูกยกเลิกไป ภำยหลังเป็ นบริษทั จดทะเบียนและได้ชำระคืนเงินกู้แก่ผใู้ ห้กู้เป็ นจำนวน
เงินไม่น้อยกว่ำ 800 ล้ำนบำทแล้ว)
 นำยตัน ภำสกรนทีและครอบครัวคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำ 30% ของทุนจดทะเบียน
 ผูก้ ตู้ กลงไม่เปลีย่ นแปลงโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือโครงสร้ำงผูบ้ ริหำรอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยนำย
ตัน ภำสกรนทีและครอบครัวต้องคงกำรถือหุน้ ในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำ 30% และนำยตันและนำงอิง
ภำสกรนทีจ ะต้อ งด ำรงต ำแหน่ ง ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริห ำรของบริษ ัท ฯ ตลอด
ระยะเวลำกู้เงิน เว้นแต่ผู้กู้จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทรำบล่วงหน้ ำและได้รบั ควำมยินยอมจำกผู้ให้กู้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร (บริษทั ฯ ได้แจ้งและได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้กู้เกี่ยวกับกำรยื่นคำขออนุ ญำต
เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรกแล้ว)

* ไม่มกี ำรระบุสตู รกำรคำนวณในสัญญำเงินกู้
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5.5.8

กรมธรรม์ประกันภัย
I) อำคำร โรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ
บริษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำกับ บริษทั ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหำชน) ครอบคลุมทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของ
โรงงำนผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ทีต่ งั ้ โรงงำน
วันทีท่ ำสัญญำ
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลำคุม้ ครอง
จำนวนเงินเอำ
ประกันภัย
ผูเ้ อำประกันภัย
สถำนทีเ่ อำประกันภัย
ทรัพย์สนิ ที่เอำ
ประกันภัย

ควำมคุม้ ครอง

เงื่อนไขอื่น

เฟสที่ 1
31 มกรำคม 2557
ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
31 มกรำคม 2557– 29 พฤษภำคม 2557
2,900 ล้ำนบำท

เฟสที่ 2
25 พฤษภำคม 2556
ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
25 พฤษภำคม 2556 – 25 พฤษภำคม 2557
1,100 ล้ำนบำท

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
111/1 หมู่ 4 นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ โครงกำร 3 ต.อุทยั อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยำ
1. สิง่ ปลูกสร้ำงตัวอำคำรทัง้ หมด
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องมือต่ำงๆ
3. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงำน
4. สต๊อกวัตถุดบิ สต๊อกสินค้ำรวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ทุกชนิด
5. ทรัพย์สนิ อื่นๆ ของผูเ้ อำประกันภัย
คุม้ ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยของทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัยอันสืบเนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัย
ระเบิด ภัยจำกอำกำศยำน ภัยเนื่ อ งจำกน้ ำ ภัยลมพำยุ ภัยจำกกำรเฉี่ ยวหรือ กำรชนของยวดยำน
พำหนะ ภัยจำกควัน ภัยไฟป่ำ ภัยระอุตำมธรรมชำติ (สำหรับสต๊อกสินค้ำ-มีและไม่มกี ำรลุกไหม้หรือ
กำรระเบิด) ภัยจำกลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ ำหรือสึนำมิ ภัยจำกกำร
นัดหยุด งำน กำรจลำจล หรือ กำรกระท ำอันมีเ จตนำร้ำย (ยกเว้นกำรกระท ำเพื่อ ผลทำงกำรเมือ ง
ศำสนำ หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบตั เิ หตุต่ำงๆ ที่มอิ ำจคำดถึงจำกปจั จัยภำยนอกหรือภัยอื่นๆ ที่มไิ ด้
ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ฉบับมำตรฐำน (GIA Form)
จากัดความรับผิ ด: คุม้ ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยจำกภัยน้ ำท่วม ภัยลมพำยุ ภัยแผ่นดินไหว
หรือภูเขำไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ ำหรือสึนำมิ และภัยจำกลูกเห็บในวงเงินรวมกันไม่เกิน 10,000 บำท
ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลำเอำประกัน
ควำมรับผิดส่วนแรกของผูเ้ อำประกันภัยจำนวน 30,000 บำท สำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละครัง้ และทุกครัง้
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II) อำคำรสำนักงำน
บริษทั ฯ ได้เข้ำ ท ำสัญ ญำกับ บริษทั แอลเอ็ม จี ประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ครอบคลุ ม ทรัพ ย์สิน บำงส่วนของอำคำร
สำนักงำนใหญ่ทอ่ี ำคำร ชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
วันทีท่ ำสัญญำ
ประเภทกรมธรรม์
ระยะเวลำคุม้ ครอง
จำนวนเงินเอำ
ประกันภัย
ผูเ้ อำประกันภัย
สถำนทีเ่ อำประกันภัย
ทรัพย์สนิ ที่เอำ
ประกันภัย

ควำมคุม้ ครอง

เงื่อนไขอื่น

1 มกรำคม 2557
ประกันควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
1 มกรำคม 2557 – 1 มกรำคม 2558
10 ล้ำนบำท
บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
2922/301-303 ชัน้ 28 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ ห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรำ เครื่องใช้ของใช้สำนักงำน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
รวมอุปกรณ์สว่ นควบภำยในบริเวณร้ำนทีม่ ไี ว้เพื่อประกอบกิจกำรร้ำนค้ำและทรัพย์สนิ อื่นๆ ที่เป็ นของ
ผูเ้ อำประกันภัย (ไม่รวมคอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊ค, แล็ปท็อป, Ipod, Ipad, Tablet และอุปกรณ์ส่วนควบ
อื่นๆ)
คุม้ ครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยของทรัพย์สนิ ที่เอำประกันภัยอันสืบเนื่องมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัย
ลมพำยุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขำไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ ำหรือสึนำมิ ภัยลูกเห็บ ภัยเนื่องจำกน้ ำ ภัย
จำกกำรเฉี่ยวและหรือกำรชนของยวดยำนพำหนะ ภัยจำกอำกำศยำน ภัยจำกควัน ภัยระเบิด ภัยกำร
นัดหยุดงำน กำรจลำจล หรือ กำรกระทำอันมีเจตนำร้ำย รวมถึงอุบตั ิเหตุต่ำงๆ ที่มอิ ำจคำดถึงจำก
ปจั จัยภำยนอกหรือภัยอื่นๆ ที่มไิ ด้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สนิ
ฉบับมำตรฐำน (GIA Form)
จากัดความรับผิ ด: คุ้มครองควำมสูญเสียหรือเสียหำยจำกภัยน้ ำท่วมในวงเงินไม่เกิน 1,000,000
บำท ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลำเอำประกัน
ควำมรับผิดส่วนแรกของผูเ้ อำประกันภัย
1) จำนวน 5,000 บำท ต่อครัง้ และทุกครัง้ สำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยที่เกิด จำกอุบตั เิ หตุ
จำกปจั จัยภำยนอกทุกชนิด ยกเว้นภัยทีร่ ะบุไว้ในควำมคุม้ ครองของกรมธรรม์น้ี
2) 10% หรือขัน้ ต่ำ 100,000 บำท/ครัง้ และทุกครัง้ สำหรับควำมเสียหำยจำกภัยน้ ำท่วม
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6. โครงการในอนาคต
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2556 อนุมตั แิ ผนกำรขยำยกำลังกำรผลิตโดยกำรขยำยโรงงำน
(เฟส 2) ทีต่ งั ้ อยู่ ณ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยำ โดยมีรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้
รายละเอียดโครงการ
ทีต่ งั ้ โครงกำร
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
รำยละเอียดโครงกำร
มูลค่ำเงินลงทุน
ระยะเวลำเริม่ ดำเนินกำรก่อสร้ำง
โดยประมำณ
ควำมคืบหน้ำ

อำคำรโรงงำนผลิตสินค้ำ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยำ
75-3-80 ไร่
ขยำยเฟส 2 โรงงำนผลิตสินค้ำของบริษทั ฯ ในอำณำเขตของทีด่ นิ ทีม่ ใี นปจั จุบนั เพื่อรองรับ
กำรเติบโตทำงธุรกิจ โดยมีกำลังกำรผลิตเพิม่ ขึน้ อีกจำนวน 400 ล้ำนขวด ต่อปี
ประมำณ 2,550.0 ล้ำนบำท
ไตรมำสที่ 2 ปี 2556 – ไตรมำสที่ 2 ปี 2557
บริษทั ฯ ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยเครื่องจักรครบถ้วนแล้ว โดยอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง
และนำเข้ำเครื่องจักรเพื่อติดตัง้ โดยได้รบั วงเงินสนับสนุ นจำกสถำบันกำรเงินประเภทวงเงินกู้
ระยะยำวจำนวน 1,800.0 ล้ำนบำท แล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 56
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่ม-ี
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8.

โครงสร้างเงินทุน

8.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2556 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,300,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,300,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท โดยเป็ นทุนชำระแล้วจำนวน 1,000,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,000,000,000
หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท ทัง้ นี้ ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 300,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั ่วไป (IPO)
ทัง้ นี้ ภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ให้แ ก่ ป ระชำชนทั ่วไปในครัง้ นี้ แ ล้ว บริษ ัท ฯ จะมีทุ น ช ำระแล้ว เพิ่ม เป็ น
1,300,000,000 บำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,300,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
8.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
-ไม่ม-ี
8.3 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคตที่นอกเหนื อจากการออกหุ้นรองรับตาม 8.2
-ไม่ม-ี
8.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษทั ฯ
และสาระสาคัญต่อการดาเนิ นงาน
-ไม่ม-ี
8.5 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2556 รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย IPO*
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)
กลุ่มนายตันและนางอิ ง ภาสกรนที**
1 นำยตัน ภำสกรนที
180,000,000
18.0
2 นำงอิง ภำสกรนที
120,000,000
12.0
3 นำยจำรุวร สุขพันธุถ์ ำวร
98,000,000
9.8
4 นำยจำรุวฒ
ั น์ สุขพันธุถ์ ำวร
40,000,000
4.0
5 นำงสำวสุภำณี สุขพันธุถ์ ำวร
40,000,000
4.0
6 นำงสำววริษำ ภำสกรนที
30,000,000
3.0
7 นำงจำเนียร สุขพันธุถ์ ำวร
5,000,000
0.5
8 นำงสำวสุกญ
ั ญำ สุขพันธุถ์ ำวร
1,000,000
0.1
9 นำงสำวธัญธิตำ ภำสกรนที
1,000,000
0.1
รวมกลุ่มนายตันและนางอิ ง ภาสกรนที
515,000,000
51.5
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40,000,000
40,000,000
30,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
515,000,000

13.8
9.2
7.5
3.1
3.1
2.3
0.4
0.1
0.1
39.6
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รายชื่อผู้ถือหุ้น

10
11
12
13
14
15

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นแทนนายตัน ภาสกรนที ***
นำงสำวสุภำภรณ์ เจริญโสภำ
นำงสำวจินดำ สงรอด
นำงสำววิจติ รำ เหมะธุรนิ ทร์
นำงสำววรรณวิมล นิลพฤกษ์
นำงสำวนิสำกร อินทร์ดว้ ง
นำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นแทนนายตัน

รวมกลุ่มนายตันและนางอิ ง ภาสกรนที และ
ผู้ถือหุ้นแทนนายตัน ภาสกรนที
16 นำยโช เอวีย่ จิน้
17 นำยวุฒไิ กร สำยนำค
ผูถ้ อื หุน้ อื่น****
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ IPO
รวมทัง้ หมด
*
**

ก่อนการเสนอขาย IPO*
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)

หลังการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น
(ร้อยละ)
(หุ้น)

80,370,000
50,518,000
40,107,500
40,360,000
40,205,000
20,926,600
272,487,100

8.0
5.1
4.0
4.0
4.0
2.1
27.2

80,370,000
50,518,000
40,107,500
40,360,000
40,205,000
20,926,600
272,487,100

6.2
3.9
3.1
3.1
3.1
1.6
21.0

785,000,000

78.5

785,000,000

60.4

6.5
64,842,000
2.3
22,500,000
12.5 125,170,900
- 300,000,000
100.0 1,300,000,000

5.0
1.7
9.6
23.1

64,842,000
22,500,000
125,170,900
1,000,000,000

100.0

ปรับมูลค่ำทีต่ รำไว้ต่อหุน้ เป็ น 1 บำทต่อหุน้
กำรจัดกลุม่ นี้เพือ่ ให้เป็ นไปนิยำมของผูท้ เี่ กีย่ วข้องตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท ี่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 เท่ำนัน้ มิใช่กำรจัด
กลุม่ ตำมมำตรำ 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไข) แต่อย่ำงใด

*** ผูถ้ อื หุน้ รำยที่ 10-15 มีจำนวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันจำนวน 272,487,100 หุน้ โดยส่วนหนึง่ ของหุน้ ดังกล่ำวจำนวน 270,000,000 หุน้ เป็นหุน้ ทีถ่ อื แทนนำยตัน ภำสกรนที
**** ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ก่อนกำรเสนอขำย IPO มีจำนวนมำกกว่ำ 100 รำยและไม่มรี ำยใดถือหุน้ มำกกว่ำร้อยละ 1 โดยส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรทีน่ ำยตัน ภำสกรนทีทำสัญญำซื้อขำยหุน้ ส่วนตัว
กับพนักงำนของบริษทั กลุม่ หนึง่ ในรำคำตำมมูลค่ำทีต่ รำไว้ (par value) ในระหว่ำงปี 2553 - 2556

8.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ จะจ่ำยเงินปนั ผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปนั ผลในอัตรำที่น้อยกว่ำอัตรำที่กำหนดข้ำงต้น หรืองดจ่ำยเงินปนั ผล โดยขึน้ อยู่
กับภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนิ น งำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อ งของบริษ ัท ฯ และควำมจำเป็ นในกำรใช้เ ป็ น เงินทุ น
หมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษทั ฯ
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9. โครงสร้างการจัดการ
9.1 โครงสร้างการจัดการของบริษทั อิ ชิตนั กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โครงสร้ำงองค์กรของบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้
คณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร
ำ่ ยตรวจสอบ ำย น
คุณสุมล โ บ้ ำเพ

กรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
คุณตัน ำสกรนที
รองกรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
คุณอิง ำสกรนที

ทีป่ รึกษำ

รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร
สา งานบั ชการ งิ น
คุณปรีชำ อัจ รำนนท์

รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร
สา งาน รุ กิ จ ครองดม
คุณธนพันธุ์ คงนันทะ

ผช้ ่วยกรรมกำรผจ้ ดั กำร
สา งานบั ชการ งิ น
คุณอ ชิ ำติ สุขจิรวั น์

า ออก บบ

า สอสารการต าด

รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร
สา งานโรงงาน
คุณวิโรจน์ สุ ำสรย์

ผอ้ ำนวยกำร
สา งาน รุ กิ จ ครองดม

า ก หมา

า ทรั ากรบุคค

หมำยเหตุ: ทีป่ รึกษำของบริษทั ฯ ได้แก่คณ
ุ โช เอวีย่ จิน้ ทีป่ รึกษำด้ำนกำรผลิต และคุณสุเทพ ธำระวำส ทีป่ รึกษำด้ำนกฎหมำย
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โครงสร้ำ งกำรจัด กำรของบริษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย คณะกรรมกำรบริษ ัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และกำรแบ่งแยกหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน รำยละเอียดดังนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริ ษทั

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 9 ท่ำน ดังนี้
1. นำยตัน
ำสกรนที
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอิง
ำสกรนที
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยปรีชำ
อัจ รำนนท์
กรรมกำร
4. นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
กรรมกำร
5. นำยธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมกำร
6. น.ส. อำรยำ
พำนิชำยุนนท์
กรรมกำร
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ *
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยประสำน
ลิม้ พิพ ั นกุล
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
9. นำยอิสสระชัย
เดชำฤทธิ ์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
นำยอ ชิ ำติ
สุขจิรวั น์
เลขำนุกำรบริษทั
หมำยเหตุ: *พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ ชื่อเดิมคือ พล.อ.ต. ไพฑรย์ หรีจ่ นิ ดำ
กรรมการผู้มอานาจ งนาม
กรรมกำรผ้ม ีอ ำนำจลงนำมแทนบริษ ัท ฯ คือ นำยตัน ำสกรนที หรือ นำงอิง ำสกรนที คน ดคนหนึ่ ง ลงลำยมือ ชื่อ ร่ว มกับ
นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์ หรือนำยปรีชำ อัจ รำนนท์ หรือนำยธนพันธุ์ คงนันทะ หรือนำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์ รวมเปน 2 คน และ
ประทับตรำสำคั ของบริษทั ฯ
ขอบ ขต อานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมกำรมีอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ นกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกิจกำรของบริษทั ห้เปนไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผถ้ อื หุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
ของบริษทั
2. จัด ห้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัด ห้มกี ำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบั ชีของบริษทั ซึ่งผส้ อบบั ชีตรวจสอบแล้ว และ
นำเสนอต่อทีป่ ระชุมผถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
4. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ ของบริษทั ทีเ่ สนอโดย ำ่ ยบริหำร
5. พิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) ห้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกำกับดแล ห้มรี ะบบหรือ
กระบวนกำร นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยมีมำตรกำรรองรับและวิธคี วบคุมเพื่ อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่ำง
เหมำะสม
6. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณของบริษทั รวมถึงควบคุมกำกับดแล (Monitoring
and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของ ำ่ ยบริหำร ห้เปนไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิ ำพและประสิทธิผล
ส่วนที่ 2 หน้ำ 37

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

7. พิจ ำรณำก ำหนดโครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำน มีอ ำนำจ นกำรแต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรบริห ำร กรรมกำรผ้ อ ำนวยกำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผจ้ ดั กำร
และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ท่กี ำหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจที่ทำ ห้คณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผอ้ ำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้
เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อ่นื ดทำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เปนไปตำม
นโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
8. จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำน นรอบปี ทผ่ี ำ่ นมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
9. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจ ห้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่น ดปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง ดแทนคณะกรรมกำร
ได้โ ดยอย่ ำย ต้ก ำรควบคุม ของคณะกรรมกำรหรือ อำจมอบอ ำนำจเพื่อ ห้บุ ค คลดังกล่ ำ วมีอ ำนำจตำมที่ ค ณะกรรมกำร
เหนสมควรและ ำย นระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรเหนสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำร
มอบอำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเหนสมควร
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจทีท่ ำ ห้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นลักษณะอื่น ดที่จะทำขึ้นกับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย (ถ้ำมี) (ตำมที่นิยำมไว้ นประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ ประกำศอื่น ดของหน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้ อ ง) เว้น แต่ เ ป น กำรอนุ ม ัติ ร ำยกำรที่เ ป นไปตำมนโยบำยและหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
ขอบ ขต อานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของ ขานุการบริ ษทั

1. ดแลและ ห้คำแนะนำแก่กรรมกำรและผ้บริหำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
และติดตำมดแล ห้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบ นกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผ้ถือหุ้น รวมทัง้ ดแลประสำนงำน ห้มกี ำรปฏิบตั ิตำมมติของที่
ประชุมดังกล่ำว
3. ดแล ห้กำรเปิ ดเผยข้อ มลและรำยงำนสนเทศ นส่วนที่รบั ผิดชอบเปนไปตำมระเบี ยบและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทำและเกบรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมกำร
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
4.3 ระชุมผถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผถ้ อื หุน้ หนังสือนัดป
4.4 รำยงำนประจำปี ของบริษทั
4.5 รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผบ้ ริหำร
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9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี้
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
2. นำยประสำน
ลิม้ พิพ ั นกุล
3. นำยอิสสระชัย
เดชำฤทธิ ์
นำยสุมล
โ บ้ ำเพ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยนำยประสำน ลิม้ พิพ ั นกุล เปนกรรมกำรตรวจสอบผท้ ม่ี คี วำมรแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบั ชีและกำรเงิน
ขอบ ขตอานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำน ห้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำน ห้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุม ำย น (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ ำย น (Internal Audit) ที่เหมำะสม
และมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเปนอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ ำย น ตลอดจน ห้ควำมเหนชอบ นกำรพิจำรณำแต่งตัง้
โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ ำย น หรือหน่วยงำนอื่น ดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบ ำย น
3. สอบทำน ห้บริษ ัท ฯ ปฏิบตั ิต ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ ฯ ข้อ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ และ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเปนอิสระเพื่อทำหน้ำที่เปนผส้ อบบั ชีของบริษทั ฯ และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผส้ อบบั ชี โดยไม่ม ี ำ่ ยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ห้เปนไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อ ห้ม ั ่น จว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน์สงสุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ นรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมถกต้อง ครบถ้วน เปนทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
(ข) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุม ำย นของบริษทั ฯ
(ค) ควำมเหนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ
หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผส้ อบบั ชี
(จ) ควำมเหนเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
( ) จำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเหนหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่ หนว่ำ ผถ้ อื หุน้ และผล้ งทุนทั ่วไปควรทรำบ ำย ต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
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7. ปฏิบตั กิ ำรอื่น ดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยด้วยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำน ดังนี้
1. นำยตัน
ำสกรนที
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำงอิง
ำสกรนที
กรรมกำรบริหำร
3. นำยปรีชำ
อัจ รำนนท์
กรรมกำรบริหำร
4. นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
กรรมกำรบริหำร
5. นำยธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมกำรบริหำร
นำยอ ชิ ำติ สุขจิรวั น์
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ขอบ ขต อานาจหน้ าท

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ห้กรรมกำรบริหำรมีอำนำจดำเนิ นกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ซึ่งอย่ ำย ต้กฎหมำย เงื่อ นไข กฎระเบีย บ
ข้อบังคับของบริษทั เว้นแต่รำยกำรทีก่ ฎหมำยกำหนด ห้ตอ้ งได้มติประชุมผถ้ อื หุน้
2. มีอำนำจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมกำรบริษทั
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนำจกำรบริหำร กำหนดงบประมำณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ และดำเนินกำรตำมแผนทำงธุรกิจและกลยุทธ์ทำงธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบำย
และแนวทำงธุรกิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมกำรบริษทั
4. มีอำนำจดำเนิ น กำรที่เกี่ยวข้อ งกับกำรบริ ห ำรงำนทั ่วไปของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดตัง้ โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร โดย ห้
ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของกำรคัดเลือก กำร ึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนบริษทั ฯ
5. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรก้หรือกำรขอสินเชื่อ ดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเปนผค้ ้ำประกันหรือกำรชำระเงิน
หรือ ช้จำ่ ยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เช่นกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน และเพื่อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เปนต้น ทัง้ นี้
มีกำรกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 200 ล้ำนบำท หรือจำนวนเทียบเท่ำ หรือเปนไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษทั
มอบหมำย อย่ำงไรกดี วงเงินดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขึน้ อยก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรเปิ ดบั ชีเงิน ำกกับสถำบันกำรเงิน นประเทศ รวมทัง้ กำรกำหนดผม้ อี ำนำจสั ่งจ่ำยเงินจำกบั ชีเงิน
ำกทัง้ หลำยของบริษทั ฯ
7. มีอำนำจพิจำรณำอนุ ม ตั ิงบประมำณกำรขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงำนประจำปี และกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจำปี
(เงินโบนัส) ห้แก่พนักงำนของบริษทั ฯ ยกเว้น ตำแหน่งกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรขึน้ ไป
8. มีอำนำจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ นตำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำตำแหน่งกรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจหรือมอบ
อำนำจช่วงที่ทำ ห้ผ้รบั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้
เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มี
อำนำจอนุ มตั ิกำรดำเนินกำร นเรื่อ งดังกล่ำว โดยเรื่อ งดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุม ผ้ถือหุ้น
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(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ริ ำยกำรที่เปนตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เปนไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
9.1.4

คณะกรรมการบริหารความ ส ง

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน ดังนี้
1. นำงอิง
ำสกรนที
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3. นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
4. นำยธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำยอ ชิ ำติ
สุขจิรวั น์
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ขอบ ขต อานาจหน้ าท ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ ส ง
1. กำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดย ห้ครอบคลุมควำมเสีย่ งหลัก
ของธุรกิจ เช่นควำมเสีย่ งของธุรกิจ (Business Risk) และควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร (Operational Risk) เปนต้น
2. ประเมินควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ ำจมีต่อองค์กร ทัง้ ควำมเสีย่ งจำก ำยนอกและ ำย นองค์กร
3. ติดตำมควำมคืบหน้ำ นกำรปฏิบตั ติ ำมแผนจัดกำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ
4. สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบถึงควำมเสีย่ งทีส่ ำคั ทีม่ ผี ลต่อกำรควบคุม ำย น
5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงควำมเสีย่ ง และกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยเปนครำวๆ ไป
9.1.5

กรรมการผู้อานว การ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถุนำยน 2556 นำยตัน ำสกรนที ได้รบั กำรแต่งตัง้ ห้ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรผอ้ ำนวยกำร โดยมีขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้
ขอบ ขต อานาจหน้ าท ะความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานว การ
1. ควบคุมดแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั
2. จัดทำนโยบำย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจำปี ของบริษทั เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
และขออนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั
3. ดำเนินกำรหรือบริหำรงำน ห้เปนไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ /หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร
4. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีหน้ ำที่รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำร
รวมถึงควำมคืบหน้ำ นกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั
5. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรกห้ รือกำรขอสินเชื่อ ดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเปนผค้ ้ำประกัน หรือกำรชำระเงิน
หรือ ช้จำ่ ยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษทั เช่น กำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน และเพื่อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เปนต้น ทัง้ นี้
มีกำรกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 100 ล้ำนบำทหรือจำนวนเทียบเท่ำ หรือเปนไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษทั
มอบหมำย อย่ำงไรกดี วงเงินดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขึน้ อยก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั
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รา การ
กำรสั ่งซือ้ และสั ่งจ่ำยเงิน นกำรบริหำรงำน
กำรสั ่งซือ้ และสั ่งจ่ำยเงิน นกำรซือ้ ทรัพย์สนิ
กำรสั ่งจ่ำยตำมสั ำ
กำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
กำรสั ่งจ่ำยค่ำรับรอง
กำรสั ่งจ่ำยค่ำกำรกุศลและสินค้ำเผยแพร่

อานาจอนุมตั ิ
ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

6. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั กิ ำร ช้จ่ำยทำงกำรเงิน นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั เช่นกำรจัดซื้อ โดยวงเงินสำหรับแต่
ละรำยกำร ห้เปนไปตำมทีก่ ำหนดไว้ นตำรำงอำนำจอนุมตั ทิ ผ่ี ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณ
ประจำปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรเข้ำทำสั ำต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว
7. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรกำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสและกำรเลิกจ้ำง
พนักงำนตัง้ แต่ระดับรองกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรลงไป ตำมลำดับ
8. ออกคำสั ่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำงๆ เพื่อ ห้กำรดำเนินงำนของบริษทั เปนไปตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ ของ
บริษทั รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินยั ำย นองค์กร
9. ประสำนงำนกับหัวหน้ำหน่ วยตรวจสอบ ำย นและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ำย นเพื่อ ห้กำรดำเนินกำรทำงธุรกิจรวมทัง้ กำร
บริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั เปนไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบำยของบริษทั ตำมหลักธรรมำ บิ ำล
10. มีอำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนชุดต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิ ำพกำรจัดกำรที่ดแี ละโปร่ง ส และมีอำนำจ
นกำรมอบอำนำจ ห้บุคคลอื่น ดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง ด โดยอย่ ำย ต้ กำรควบคุมของกรรมกำร
ผอ้ ำนวยกำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อ ห้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจตำมทีก่ รรมกำรผอ้ ำนวยกำรเหนสมควร และ ำย นระยะเวลำที่
เหนสมควร ซึ่งกรรมกำรผ้อำนวยกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบ
อำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ หนสมควร
11. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจหรือมอบ
อำนำจช่วงที่ทำ ห้ผร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรสำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม
นิ ยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่ วยงำนที่เ กี่ยวข้อ ง
กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อ่นื ดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
กรรมกำรผอ้ ำนวยกำรไม่มอี ำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำร นเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
และ/หรือทีป่ ระชุมผถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ริ ำยกำรที่เปนตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำ
ปกติซง่ึ เปนไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้องกำหนด
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9.1.6

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 บริษทั ฯ มีผบ้ ริหำรรวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและตำแหน่งดังนี้
1. นำยตัน
ำสกรนที
กรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
2. นำงอิง
ำสกรนที
รองกรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
3. นำยปรีชำ
อัจ รำนนท์
รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร – สำยงำนบั ชีและกำรเงิน
4. นำยธนพันธุ์
คงนันทะ
รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร – สำยงำนธุรกิจเครื่องดื่ม
5. นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร – สำยงำนโรงงำน
9.2

การสรรหากรรมการ ะผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการบริษทั
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งเปนกรรมกำรบริษทั ฯ เปนไปตำมแนวทำง นกำรแต่งตัง้ กรรมกำรตำมข้อบังคับของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บุ ค คลดัง กล่ ำ วจะต้อ งมีคุณ สมบัติค รบตำมพระรำชบั ัติม หำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึง
ประกำศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ กำหนดว่ำ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต้องมีจำนวนอย่ำง
น้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถิ่นฐำนอย่ นรำชอำณำจักร โดย ห้คณะกรรมกำร
เลือกตัง้ ประธำนกรรมกำรและอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร ตำมที่เหนสมควรได้ โดยที่ประชุมผถ้ อื หุน้ เปนผเ้ ลือกตัง้ กรรมกำรโดย
ช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรต่อไปนี้

1. ผถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
2. ผถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้อง ช้คะแนนเสียงที่มอี ย่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเปนกรรมกำรกได้ นกรณีท่เี ลือกตัง้
บุคคลหลำยคนเปนกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียง ห้แก่ผ้ ดมำกน้อยเพียง ดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสงสุดตำมลำดับลงมำเปนผไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เปนกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ นครัง้ นัน้ นกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ นลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ นครัง้ นัน้ ห้ผเ้ ปนประธำนเปนผอ้ อกเสียงชีข้ ำด
ทัง้ นี้ สำหรับกำรพ้นจำกตำแหน่ งของคณะกรรมกำร นกำรประชุมสำมั ประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออกจำกตำแหน่ ง 1 น 3
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออก ห้ตรงเปน 3 ส่วนไม่ได้ ก ห้ออกโดยจำนวน กล้ท่สี ุดกับส่วน 1 น 3
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่ ง และกรรมกำรที่จะต้องออก นวำระนี้อำจเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่ ง หม่กได้ นอกจำกพ้น จำก
ตำแหน่ งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่ งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษทั มหำชนจำกัด ที่ประชุมผ้ถอื หุ้นมีมติ ห้ออก หรือศำลมีคำสั ่ง ห้ออก โดย นกรณีดงั กล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัดเข้ำเปนกรรมกำรแทน นกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเปนกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอย่ นตำแหน่ งกรรมกำรได้
เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออย่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3
น 4 ของจำนวนกรรมกำรทีย่ งั เหลืออย่
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังห้ำมมิ ห้กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีส ำพอย่ำงเดียวกัน และเปนกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือเข้ำ
เปนหุ้นส่วน นห้ำงหุน้ ส่วนสำมั หรือเปนหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิด นห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือเข้ำเปนกรรมกำร นบริษทั เอกชน
หรือบริษทั มหำชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีส ำพอย่ำงเดียวกัน และเปนกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั เว้นแต่จะแจ้ง ห้ท่ปี ระชุม
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ผถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ และกรรมกำรต้องแจ้ง ห้บริษทั ฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดย
อ้อม นสั ำ ดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทำขึน้ หรือถือหุน้ หุน้ ก้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลง นบริษทั ฯ หรือบริษทั นเครือ
9.2.2 กรรมการอิ สระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งเปนกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติตำมพระรำชบั ตั ิ
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมกำร
อิสระจะต้องมีอย่ำงน้อย 3 คน หรืออย่ำงน้อย 1 น 3 แล้วแต่จำนวน ดจะสงกว่ำ
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระต้องไม่มธี ุรกิจ หรือ ส่วนร่วม นกำรบริหำรงำน หรือมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ อันอำจมีผลกระทบต่อกำร
ตัดสิน จโดยอิสระ โดยกรรมกำรอิสระมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ
ผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ห้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือของผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ย่นื คำขออนุ ำตต่อสำนักงำน ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมกำรอิสระเคยเปนข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเปนผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ
ผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เปนบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย นลักษณะที่เปนบิดำ มำรดำ ค่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ ค่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผบ้ ริหำร ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ ผม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำร
เสนอ ห้เปนกรรมกำร ผบ้ ริหำรหรือผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุม
ของบริษทั ฯ นลักษณะที่อำจเปนกำรขัดขวำงกำร ช้วจิ ำรณ ำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เปนหรือเคยเปนผถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย
หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของผท้ ่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่หรือผม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ย่นื คำขออนุ ำตต่อ
สำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ ระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือ ห้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือกำร ห้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือ ห้ก้ยมื ค้ำ
ประกัน กำร ห้สนิ ทรัพย์เปนหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นื ทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผล ห้บริษทั ฯ หรือค่ส ั ำมี ำระ
หนี้ทต่ี อ้ งชำระต่ออีก ำ่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่ 3% ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวน
ดจะต่ ำกว่ำ ทัง้ นี้ กำรคำนวณ ำระหนี้ดงั กล่ำว ห้เปนไปตำมวิธกี ำรคำนวณมลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ นกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ นกำรพิจำรณำ ำระหนี้ดงั กล่ำว
ห้นบั รวม ำระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ นระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เปนหรือเคยเปนผส้ อบบั ชีของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯ และไม่เปนผถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบั ชี ซึ่งมีผส้ อบบั ชีของบริษทั ฯ บริษทั
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ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอย่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุ ำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
6. ไม่ เ ป นหรื อ เคยเป นผ้ ห้ บ ริ ก ำรทำงวิ ช ำชี พ ด
ๆ
ซึ่ ง รวมถึ ง กำร ห้ บ ริ ก ำรเป นที่ ป รึ ก ษำกฎหมำยหรื อ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย
ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เปนผถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุ ำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
7. ไม่เปนกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผ้ถอื หุ้นรำย ห ่ หรือผ้ถือหุ้นซึ่งเปนผ้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ำพอย่ำงเดียวกันและเปนกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เปนหุน้ ส่วนที่
มีนัย นห้ำงหุน้ ส่วน หรือเปนกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกิน
1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มสี ำพอย่ำงเดียวกันและเปนกำรแข่งขันที่มนี ัย
กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่น ดทีท่ ำ ห้ไม่สำมำรถ ห้ควำมเหนอย่ำงเปนอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
กรรมกำรอิสระอำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ห้ตดั สิน จ นกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีกำรตัดสิน จ นรปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
นกรณีท่ไี ด้แต่งตัง้ บุคคล ห้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและเปนบุคคลที่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร ห้บริกำร
ทำงวิชำชีพเกินมลค่ำที่กำหนดตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อำจพิจำรณำผ่อนผัน ห้ได้ หำกเหนว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละกำร ห้ควำมเหนทีเ่ ปนอิสระ และบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมลต่อไปนี้ นหนังสือ
นัดประชุมผถ้ อื หุน้ นวำระพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระดังกล่ำวแล้ว ดังนี้
ก. ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร ห้บริกำรทำงวิชำชีพทีท่ ำ ห้บุคคลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เปนไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด
ข. เหตุผลและควำมจำเปนทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ห้บุคคลดังกล่ำวเปนกรรมกำรอิสระ
ค. ควำมเหนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ นกำรเสนอ ห้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคล ดังกล่ำวเปนกรรมกำรอิสระ
9.2.3 ผู้บริหาร
สำหรับกำรคัดเลือกกรรมกำรผอ้ ำนวยกำร คณะกรรมกำรบริษทั เปนผก้ ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ สำหรับ
กำรคัด เลือ กรองกรรมกำรผ้ อ ำนวยกำร และผ้บ ริห ำรตัง้ แต่ ระดับ ผ้อ ำนวยกำร ่ำ ยขึ้น ไป กรรมกำรผ้อำนวยกำรเป นผ้ก ำหนด
หลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ ผบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
9.3

คาตอบ ทนกรรมการ ะผู้บริหาร

บริษทั ฯ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่ง ส สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ นกำรกำกับกำร
ทำงำนของบริษทั ฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงสุดต่อบริษทั ฯ สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผบ้ ริหำร นปี 2554-2556 มีรำยละเอียดดังนี้
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9.3.1 คาตอบ ทนกรรมการ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรที่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำร (กรรมกำรที่เปนผ้บริหำรหรือพนักงำนของ
บริษทั ฯ) แต่จะจ่ำย ห้แก่กรรมกำรที่ไม่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำรเท่ำนัน้ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่
17 มิถุนำยน 2556 ได้พจิ ำรณำอนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำร นรปของค่ำตอบแทนประจำรำยเดือนและเบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี้
ตา หนง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทนประจารา
ดอน (บาท)
45,000
35,000

บ ประชุม (บาท/ครัง)
-

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ นปี 2554-2556
ชอ-สกุ

ตา หนง

1. นำยตัน ำสกรนที
2. นำงอิง ำสกรนที
3. นำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์
4. นำงสำวสุ ำ รณ์ เจริ โส ำ
5. นำยโช เอวีย่ จิน้
6. นำยปรีชำ อัจ รำนนท์
7. นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์
8. นำยธนพันธุ์ คงนันทะ
9. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
10. นำยประสำน ลิม้ พิพ ั นกุล
11. นำยอิสสระชัย เดชำฤทธิ ์
รวม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทน ะ บ ประชุม (บาท)
ป 2554
ป 2555
ป
-

2556
-

หมำยเหตุ:
1.

กรรมกำรรำยที่ 4-5 ได้ลำออกจำกกำรเปนกรรมกำรบริษทั โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้ม ี
มติรบั ทรำบกำรลำออก

2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำรลำดับที่ 6-8 และ 9-11 ห้
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ฯ โดยที่ประชุมวิสำมั ผ้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 กุม ำพันธ์ 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรแต่งตัง้
กรรมกำร หม่ดงั กล่ำว
3. กรรมกำรรำยที่ 9-11 ซึง่ เปนกรรมกำรตรวจสอบจะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทน นส่วนนี้เนื่องจำกได้รบั ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบตำมหัวข้อ
9.3.2

9.3.2 คาตอบ ทนกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 และ ครัง้ ที่6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 ได้พจิ ำรณำ
อนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ นรปของค่ำตอบแทนประจำรำยเดือนและเบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี้
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ตา หนง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

คาตอบ ทนประจารา
ดอน (บาท)
45,000
35,000

บ ประชุม (บาท/ครัง)
-

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ นปี 2554-2556
ชอ-สกุ

ตา หนง

1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
2. นำยประสำน ลิม้ พิพ ั นกุล
3. นำยอิสสระชัย เดชำฤทธิ ์
รวม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทน ะ บ ประชุม (บาท)
ป 2554
ป 2555
ป 2556
450,000
350,000
350,000
1,150,000

9.3.4 คาตอบ ทนกรรมการบริหาร
ไม่มกี ำรจ่ำยค่ำตอบแทน ห้แก่กรรมกำรบริหำรเนื่องจำกกรรมกำรบริหำรทุกท่ำนเปนผบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
9.3.4 คาตอบ ทนกรรมการบริหารความ ส ง
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำร (กรรมกำรที่เปนผบ้ ริหำรหรือ
พนักงำนของบริษทั ฯ) แต่จะจ่ำย ห้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่ไม่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำรเท่ำนัน้ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 ได้พจิ ำรณำอนุ มตั คิ ่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย นรปของค่ำตอบแทนประจำรำย
เดือนและเบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี้
ตา หนง
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ
กรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ

คาตอบ ทนประจารา
ดอน (บาท)
-

บ ประชุม (บาท/ครัง)
15,000
15,000

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ นปี 2554-2556
ชอ-สกุ

ตา หนง

1. นำงอิง ำสกรนที
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
3. นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์
4. นำยธนพันธุ์ คงนันทะ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทน ะ บ ประชุม (บาท)
ป 2554
ป 2555
ป 2556
30,000
-

หมำยเหตุ:
นปี 2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ หมด 4 ครัง้ ทัง้ นี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทน นตำรำงข้ำงต้นเปนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กำรประชุม 2 ครัง้ ซึง่ มีขน้ึ ำยหลังกำรอนุมตั คิ ่ำตอบแทนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 17 มิถุนำยน 2556
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9.3.3 คาตอบ ทนผู้บริหาร
นปี 2554 - 2556 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ห้แก่ผบ้ ริหำรบริษทั ฯ ดังนี้
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนผบ้ ริหำรของบริษทั ฯ นปี 2554-2556
ประ ภท
เงินเดือน
เงินโบนัส
รวม
หมำยเหตุ:

ป 2554
จานวน
คาตอบ ทน
(รา )
(บาท)
6
7,852,836
6
1,087,356
8,940,192

ป 2555
จานวน
คาตอบ ทน
(รา )
(บาท)
6
7,968,803
5
1,621,540
9,590,343

ป 2556
จานวน
คาตอบ ทน
(รา )
(บาท)
5
20,988,000
5
2,247,000
23,235,000

นปี 2554-2555 ผบ้ ริหำร 2 ท่ำนคือคุณตันและคุณอิง ำสกรนที ไม่ขอรับค่ำตอบแทนผบ้ ริหำร ค่ำตอบแทนทีแ่ สดงไว้เปนตัวเลข
ค่ำตอบแทนสำหรับผบ้ ริหำร 4 ท่ำน
นปี 2555 ผบ้ ริหำรระดับรองผอ้ ำนวยกำร (ธุรกิจอำหำร) ได้ลำออกไป นเดือนมกรำคม 2555 โดยได้มกี ำรจ่ำยเงินเดือนเดือน
มกรำคม 2555 ห้ผบ้ ริหำรท่ำนนัน้ เพียงอย่ำงเดียว ไม่มกี ำรจ่ำยโบนัส
นปี 2556 มีกำรจ่ำยเงินเดือนผบ้ ริหำร ห้แก่คณ
ุ ตันและคุณอิง ำสกรนที เงินเดือนทีแ่ สดงไว้จงึ เปนตัวเลขเงินเดือนสำหรับผบ้ ริหำร
5 ท่ำน และมีจำนวนเพิม่ จำกปี 2555 ประมำณ 13 ล้ำนบำท ทัง้ นี้คุณตันและคุณอิง ำสกรนที ไม่ขอรับเงินโบนัส เงินโบนัสที่แสดง
ไว้จงึ เปนตัวเลขเงินโบนัสสำหรับผบ้ ริหำร 3 ท่ำน
9.3.3 คาตอบ ทนอนๆ
ไม่ม ี
9.4 การกากับดู กิ จการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคั ของกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี ตำมหลักกำรที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ห้กรรมกำร
ผบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี เพื่อควำมโปร่ง สและเพิม่ ประสิทธิ ำพ นกำรบริหำรจัดกำร
และเพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถ นกำรปฏิบตั งิ ำน ตลอดจนเพิม่ มลค่ำแก่ผถ้ อื หุน้ นระยะยำว โดยแนวทำงปฏิบตั สิ ำมำรถแบ่งออกเปน
5 หมวด ดังนี้
หมวดที ่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคั และสิท ธิข องผ้ถือ หุ้น โดยมีควำมตัง้ จที่จะส่งเสริม และสนับสนุ นผ้ถือ หุ้นได้ ช้สิท ธิของตนเอง
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ นเรื่องต่ำงๆ ที่ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวก นกำร ช้สทิ ธิของผถ้ อื
หุน้ รำยละเอียดดังนี้
(1)

บริษทั ฯ ห้ขอ้ มล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีต่ ้องตัดสิน จ นทีป่ ระชุม
แก่ผถ้ อื หุน้ เปนกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ และควรแจ้ง ห้ผถ้ อื หุน้ ทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ ช้ นกำรประชุม
ขัน้ ตอนกำรลงมติ รวมถึงกำรแพร่ขอ้ มลดังกล่ำว น Website ของบริษทั ฯ เปนกำรล่วงหน้ำก่อนทีจ่ ะจัดส่งเอกสำร เพื่อเปิ ด
โอกำส ห้ผถ้ อื หุน้ ได้มเี วลำศึกษำข้อมลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมล นรปแบบเอกสำรจำก
บริษทั ฯ
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(2)

บริษทั ฯ จะไม่กระทำกำร ดๆ ทีเ่ ปนกำรจำกัดโอกำสของผถ้ อื หุน้ นกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทั ฯ

(3)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะอำนวยควำมสะดวก ห้ผถ้ อื หุน้ ได้ ช้สทิ ธิ นกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเตมที่

(4)

ประธำนที่ประชุมได้จดั สรรเวลำ ห้เหมำะสมและส่งเสริม ห้ผถ้ อื หุน้ มีโอกำส นกำรแสดงควำมเหนและตัง้ คำถำมต่อที่ประชุม
นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำส ห้ผถ้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม

(5)

กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมผถ้ อื หุน้ และผถ้ อื หุน้ สำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ได้

หมวดที ่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบำย นกำรปฏิบตั ติ ่อผถ้ อื หุน้ ห้เท่ำเทียมกัน รำยละเอียดดังนี้
(1)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยอำนวยควำมสะดวก ห้ผ้ถอื หุ้นส่วนน้อย นกำรเสนอเพิม่ วำระกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนวัน
ประชุมผถ้ อื หุน้

(2)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเพื่อพิจำรณำจะเพิม่ วำระทีผ่ ถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่

(3)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะไม่เพิม่ วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเปนกำรล่วงหน้ำโดยไม่จำเปน โดยเ พำะวำระสำคั ที่ผถ้ อื หุ้น
ต้อง ช้เวลำ นกำรศึกษำข้อมลก่อนกำรตัดสิน จ

(4)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดวิธกี ำร ห้ผถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้

(5)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ สนับสนุน ห้ผถ้ อื หุน้ ช้หนังสือมอบ ันทะรปแบบที่ผถ้ อื หุน้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียง
ได้และควรเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเปนทำงเลือก นกำรมอบ นั ทะของผถ้ อื หุน้

(6)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ สนับสนุน ห้มกี ำร ช้บตั รลงคะแนนเสียง นวำระทีส่ ำคั เพื่อควำมโปร่ง ส นกำรตรวจสอบ

(7)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำส ห้ผถ้ อื หุน้ ได้ ช้สทิ ธิแต่งตัง้ กรรมกำรเปนรำยคน

(8)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำง นกำรเกบรักษำและป้องกันกำร ช้ข้อมล ำย นเปนลำยลักษณ์อกั ษร และแจ้ง
แนวทำงดังกล่ำว ห้ทุกคน นองค์กรถือปฏิบตั ิ และควรกำหนด ห้กรรมกำรทุกคนและผบ้ ริหำรที่มหี น้ำที่รำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ตำมกฎหมำยจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว ห้คณะกรรมกำรประจำ

หมวดที ่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ มีนโยบำย นกำรปฏิบตั ติ ่อผม้ สี ว่ นได้เสียและคำนึงถึงสิทธิของผม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ำย นและ ำยนอกของบริษทั ฯ รวมถึงกำร
คุม้ ครองและรักษำสิทธิของผม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงยุตธิ รรมและถกต้องตำมกฎหมำย รำยละเอียดดังซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
มีนโยบำยและแนวทำงดำเนินกำรที่ชดั เจน นกำรปฏิบตั ิต่อผ้มสี ่วนได้เสีย และบริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ม ีควำมอิ สระ
พิจำรณำและตรวจสอบข้อมลตำมกระบวนกำรทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว้
หมวดที ่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ห้ควำมสำคั นกำรเปิ ดเผยข้อมลของบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมลทำงกำรเงินและข้อมลทีม่ ิ ช่ขอ้ มลทำงกำรเงินอย่ำงถกต้องครบถ้วน
ตำมกฎระเบียบกำรเปิ ดเผยข้อมลของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รำยละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมลตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้อมลประจำปี (แบบ
56-1) และรำยงำนประจำปี และจะเปิ ดเผยข้อมลทัง้ ำษำไทยและ ำษำอังกฤษผ่ำน Website ของบริษทั ฯ ด้วย
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(2) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยนโยบำยกำรกำกับดแลกิจกำรที่ได้รบั ควำมเหนชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยดังกล่ำวผ่ำนรำยงำนประจำปี และ Website ของบริษทั ฯ
(3) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เปนผร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏ น
รำยงำนประจำปี
(4) บริษทั ฯ มีกำรกำหนดขอบเขตและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย และจำนวนครัง้ ของกำรประชุมและ
จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ ำนเข้ำร่วมประชุม นปี ท่ีผ่ำนมำและควำมเหนจำกกำรท ำหน้ ำที่ นแบบแสดงรำยกำรข้อมล
ประจำปี (แบบ 56-1)
(5) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผ้บริหำรระดับสงที่สะท้อ น ำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ นแบบแสดง
รำยกำรข้อมลประจำปี (แบบ 56-1)
หมวดที ่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.1

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีจำนวนรวม 9 ท่ำน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี แบ่งเปนกรรมกำรจำก ่ำยบริหำร 6
ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้มำจำก ำ่ ยบริหำร 3 ท่ำน ซึ่งมีกรรมกำรที่มคี ุณสมบัตเิ ปนอิสระตำมหลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำน ก.ล.ต.
กำหนดรวม 3 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่กำหนด ห้บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 น 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เปนผท้ รงคุณวุ จิ ำกหลำกหลำย
อุตสำหกรรม ทัง้ ด้ำนธุรกิจ บั ชีและกำรเงิน ซึง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุ นธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อย
อีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

1.2

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผ้อำนวยกำรเปนบุค คลเดีย วกัน ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ม ีก ำรกำหนดของเขตหน้ ำที่ควำม
รับผิดชอบเพื่อเปนกำรถ่วงดุลอำนำจอย่ำงชัดเจน

1.3

บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขำนุ กำรบริษทั ฯ เพื่อทำหน้ำที่ ห้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ค ณะกรรมกำรจะต้อง
ทรำบ และปฏิบตั ิหน้ ำที่ นกำรดแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ รวมถึงกำรประสำนงำน ห้ม ีกำรปฏิบตั ิตำมมติ
คณะกรรมกำร

2. คณะกรรมการชุด อ
2.1

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรกระจำยอำนำจ นกำรบริหำรงำนทีม่ ปี ระสิทธิ ำพและมีควำมโปร่ง ส นกำรบริหำรจัดกำร โดย
จัด ห้มคี ณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปนกำรแบ่งเบำ ำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ นกำรพิจำรณำ นเรื่องต่ำงๆ
เพื่อ ห้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี และจัด ห้มคี ณะกรรมกำรบริหำรเพื่อช่วย นกำรพิจำรณำและกลั ่นกรอง
งำนเ พำะเรื่องเพื่อประกอบกำรตัดสิน จของกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรหรือเพื่อเสนอ

2.2

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนกรรมกำรอิสระเพื่อควำมโปร่ง สและเปนอิสระ นกำรปฏิบตั หิ น้ำที่

3. บทบาท หน้ าท ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
3.1

กำหนดวิสยั ทัศน์ ำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทั ฯ เปนประจำทุกปี รวมทัง้ จัด ห้มกี ำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เปนประจำเพื่อกำกับดแล ห้ ำ่ ยจัดกำรดำเนินธุรกิจเปนไปตำมแผนธุรกิจที่กำหนดอย่ำงมี
ประสิทธิ ำพและประสิทธิผล

3.2

กำหนดนโยบำยกำรกำกับดแลกิจกำร และบทบั ตั เิ กี่ยวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร
ผบ้ ริหำรและพนักงำน ห้เปนลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อเปนแนวทำงปฏิบตั ิ ำย นองค์กร
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3.3

กำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่ำงชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผถ้ ือ
หุน้ โดยรวมเปนสำคั ซึง่ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษทั ฯ ได้กำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรและ
กำรเปิ ดเผยข้อมล ห้ถกต้องครบถ้วน

3.4

กำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน ห้มรี ะบบควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิ ำพ และปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบและนโยบำย

3.5

กำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง ห้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และมีกำรรำยงำน ห้ ำ่ ยบริหำรรับทรำบเปนประจำ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
4.1

บริษทั ฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอสำหรับรอบระยะเวลำ 1 ปี อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และจะ
มีกำรประชุมพิเศษเพิม่ เติมตำมควำมจำเปน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทุกท่ำน ห้ควำมสำคั โดยจะเข้ำร่วมประชุมทุก
ครัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิ ประชุมที่กำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อ ห้กรรมกำรมี
เวลำ นกำรพิจำรณำศึกษำวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม

4.2

นกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเหนได้อย่ำงเปิ ดเผยและเปนอิสระ มีกำร
บันทึกรำยงำนกำรประชุมเปนลำยลักษณ์อกั ษรและจัดเกบรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
เพื่อ ห้กรรมกำรและผท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ ผบ้ ริหำรระดับสงยังเข้ำร่วมประชุมเพื่อ ห้รำยละเอียดเพิม่ เติม
เพื่อ ช้กำรประกอบกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อีกด้วย

4.3

ประธำนกรรมกำร เปนผพ้ จิ ำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกรรมกำรทุกท่ำนมีควำมเปนอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเข้ำสว่ ำระกำรประชุม

4.4

ผบ้ ริหำรระดับสงเข้ำร่วมประชุม

ทัง้ นี้ รำยละเอียดจำนวนครัง้ ของกำรประชุม และจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ ำนได้เข้ำร่วมประชุ มตัง้ แต่ปี 2554-2555 และ
ม.ค.-มิ.ย. 2556 ของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ สรุปได้ดงั นี้
รำยละเอียดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2554-2556

รา นามคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นำยตัน ำสกรนที
นำงอิง ำสกรนที
นำยปรีชำ อัจ รำนนท์
นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์
นำยธนพันธุ์ คงนันทะ
น.ส. อำรยำ พำนิชำยุนนท์
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
นำยประสำน ลิม้ พิพ ั นกุล
นำยอิสสระชัย เดชำฤทธิ ์
น.ส. สุ ำ รณ์ เจริ โส ำ
นำยโช เอวีย่ จิน้

ป 2554
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7

ป 2555
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
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ป 2556
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
ตรวจสอบ
9/9
9/9
8/8
8/8
7/8
8/9
8/8
9/9
8/8
9/9
8/8
9/9
-
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หมำยเหตุ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำรลำดับที่ 3-5 และ 7-9
ห้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งกรรมกำรที่ได้รบั แต่งตัง้ หม่ดงั กล่ำวได้เริม่ เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเปนครัง้ แรก นกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2556

5. การประ มินตน องของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยที่จะจัด ห้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรโดยรวม รวมทัง้ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนด้วยตนเอง โดยได้เริม่ ทำกำรประเมิน นปี 2556
6. คาตอบ ทน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปนผ้ประเมินผลงำนของกรรมกำรผ้อำนวยกำรเปนประจำทุ กปี เพื่อ นำไป ช้ นกำรพิจำรณำกำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรสำหรับค่ำตอบแทนของผ้บริหำรระดับสงนัน้ จะ ช้หลักเกณฑ์และนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ กำหนด ำย ต้กรอบที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกผถ้ ือหุน้ ซึ่งเปนผลตอบแทนที่จง จ นระยะยำวที่สอดคล้องกับผลประกอบกำรของ
บริษทั ฯ และผลงำนของผบ้ ริหำรแต่ละท่ำน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงสุดของบริษทั ฯ
7. การ ฒ
ั นากรรมการ ะผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ส่งเสริม ห้กรรมกำรและผบ้ ริหำรร่วมสัมมนำและ ึ กอบรมเพื่อพั นำควำมร้ นทุกๆ ด้ำนเพื่อเพิม่ ศักย ำพ น
ด้ำนกำรกำกับดและกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง
9.5

การดู

รองการใช้ข้อมู ภา ใน

เพื่อ ห้บริษทั ฯ มีระบบกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี (Good Governance) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำและอนุ ม ัตกิ ำรกำหนด
นโยบำยกำรกำกับดแลเรื่องกำร ช้ขอ้ มล ำย นของบริษทั ฯ รำยละเอียดดังนี้
1. กรรมกำร ผบ้ ริหำร พนักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมล ำย นของบริษทั ฯ
2. กรรมกำร ผบ้ ริหำร พนักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่นำควำมลับและ/หรือข้อมล ำย นของบริษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรือ
แสวงหำผลประโยชน์ แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่น ดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รบั ผลตอบแทน
หรือไม่กตำม
3. กรรมกำร ผ้บริหำร พนักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทำกำรซื้อขำยโอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดย ช้
ควำมลับ และ/หรือข้อมล ำย นบริษทั ฯ และ/หรือเข้ำทำนิตกิ รรมอื่น ดโดย ช้ควำมลับ และ/หรือข้อมล ำย นของบริษทั ฯ อันอำจ
ก่อ ห้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั ฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ข้อกำหนดนี้ ห้รวมควำมถึง ค่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ำวะของกรรมกำร ผบ้ ริหำร พนั กงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯด้วยผ้ ดที่ ่ำ ื นระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระทำผิด
อย่ำงร้ำยแรง
4. บริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำง นกำรเกบรักษำและป้องกันกำร ช้ขอ้ มล ำย นโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ำมมิ ห้กรรมกำร
ผบ้ ริหำร พนักงำนระดับตัง้ แต่ผอ้ ำนวยกำร ำ่ ยขึน้ ไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมล ำย น ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั
ฯ ำย น 1 เดือนก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี และเปนเวลำ 48 ชั ่วโมง ำยหลังข้อมล
สำรสนเทศสำคั ถกเปิ ดเผย
5. กรรมกำร ผบ้ ริหำร และพนักงำนระดับตัง้ แต่ผอ้ ำนวยกำร ำ่ ยขึน้ ไป จะต้องรำยงำนรำยกำรซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ห้
บริษทั ฯ ทรำบทุกครัง้
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นโ บา

ะวิ การดู ผู้บริหารในการนาข้อมู ภา ในบริษทั ปใช้

บริษทั ฯ มีนโยบำยป้องกันกำรนำข้อมล ำย นของบริษทั ไป ช้ โดยเ พำะข้อมลทีเ่ กีย่ วกับฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ก่อนที่จะ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยกำรจำกัดจำนวนบุคคลทีจ่ ะทรำบข้อมล นวงจำกัด และจัด ห้มกี ำร ห้ควำมรแ้ ก่ผบ้ ริหำร เพื่อรับทรำบ
ำระหน้ำที่ ทีผ่ บ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของค่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ ำวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
รวมทัง้ บทกำหนดโทษตำมพระรำชบั ตั หิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม (“ .ร.บ.
ห กั ทรั ”) และบริษทั ฯ ได้กำหนด ห้ผบ้ ริหำรรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดห้ำมผบ้ ริหำรทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมล ำย น
กระทำกำร ดๆ ซึง่ เปนกำรขัดต่อมำตรำ 241 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
9.6

บุค ากร

บริษทั ฯ ถือว่ำพนักงำนของบริษทั ฯ เปนทรัพยำกรทีม่ คี ำ่ อย่ำงยิง่ จึง ห้ควำมสำคั ต่อกำรบริหำรและกำรพั นำบุคลำกร เพื่อ ห้
คงไว้ซง่ึ บุคลำกรทีม่ คี วำมรค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ อันจะเปนพืน้ ฐำนของศักย ำพกำรแข่งขันของบริษทั ฯ
ก. จานวน นักงานทังหมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - 2556 บริษทั ฯ มีพนักงำนทัง้ สิน้ จำนวน 354 คน 381 คน และ 211 คน ตำมลำดับ โดยเปนพนักงำน
ประจำทัง้ หมด
ตำรำงแสดงรำยละเอียดจำนวนพนักงำน นแต่ละสำยงำนตัง้ แต่ปี 2554 – 30 มิถุนำยน 2556
ผนก/ า
1. สำนักกรรมกำร
2. บั ชีกำรเงิน
3. ธุรกิจเครื่องดื่ม
4. โรงงำน
5. ออกแบบ
6. สื่อสำรกำรตลำด
7. กำรตลำดออนไลน์
8. ทรัพยำกรบุคคล
9. พั นำธุรกิจ
10. จัดซือ้
11. กฎหมำย
12. ำ่ ยตรวจสอบ ำย น
13. ธุรกิจอำหำร
รวมทังหมด

จานวน นักงาน
31 .ค. 54 31 .ค. 55 31 .ค. 56
13
12
14
7
8
12
18
17
19
38
86
125
4
5
6
2
3
3
5
5
5
5
10
8
5
8
3
2
2
13
2
1
2
1
253
224
354
381
211

ข. การ ป น ป งจานวน นักงานอ างมนั สาคั ในชวง 3 ปทผานมา
จำนวนพนักงำน ณ 31 ธันวำคม 2556 ลดลง 170 คนจำก ณ สิ้นปี 2555 เนื่ อ งจำกบริษทั ฯ ได้ม ีกำรขำยธุรกิจอำหำร น
เดือนมกรำคม 2556 พนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอำหำรได้ลำออกไปเพื่อเปนพนักงำนของบริษทั ที่ซ้อื ธุรกิจอำหำรจำกบริษทั ฯ และ
นระหว่ำงปี 2556 ได้มกี ำรรับพนักงำนเพิม่ ขึน้ นบำงสำยงำน เช่น โรงงำนและจัดซือ้ เพื่อรองรับกำรขยำยสำยกำรผลิตเพิม่ เติม
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ค. ข้อ ิ าทด้าน รงงานทสาคั ในชวง 3 ปทผานมา
-ไม่ม-ี
ง. ผ ตอบ ทน นักงาน
บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยผลตอบแทน ห้แก่พนักงำน นลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ย
ประกันกลุ่ม ค่ำล่วงเวลำ และค่ำตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมเจ้ำหน้ำทีร่ ะดับผบ้ ริหำร) ปี 2554-2556 มีดงั นี้
คาตอบ ทน (บาท)
เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่ำตอบแทนอื่นๆ*
รวม

ป 2554
46,496,058
4,320,736
14,243,017
65,059,811

ป 2555
84,282,118
11,014,608
55,004,002
150,300,728

ป 2556
67,092,573
15,214,014
46,159,702
128,466,289

* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เงินประกันสังคม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำรพนักงำน และค่ำ ช้จำ่ ย
ทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยโดย ช้หนุ้ เปนเกณฑ์กบั พนักงำน เปนต้น

นปี 2555 เงินเดือนมีจำนวนเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกกำรรับพนักงำนเพิม่ นสำยงำนโรงงำนเพื่อรองรับกำรขยำยสำยกำรผลิตและลดลง นปี
2556 เนื่องจำกมีกำรขำยธุรกิจอำหำรออกไป สำหรับค่ำตอบแทนอื่นๆ นปี 2555 ค่ำตอบแทนอื่นๆเพิม่ ขึน้ 41 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก
มำจำกกำรบันทึกค่ำ ช้จำ่ ยทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยโดย ช้หนุ้ เปนเกณฑ์กบั พนักงำนจำนวนประมำณ 20 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของ
ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำรพนักงำน อันเนื่องจำกกำรดำเนินงำนเตมปี เปนปี แรก สำหรับ นปี 2556 มีกำรบันทึกค่ำ ช้จ่ำย
ทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยโดย ช้หนุ้ เปนเกณฑ์กบั พนักงำน 10 ล้ำนบำท
จ. นโ บา ในการ ฒ
ั นาบุค ากรของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยที่จะพั นำพนักงำนเพื่อเพิม่ ศัก ย ำพ นกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนซึ่งจะส่งผลต่อศักย ำพ นกำรแข่งขันและ
ผลักดัน ห้องค์กรบรรลุสเ่ ป้ำหมำยได้อย่ำงยั ่งยืน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงส่งเสริม ห้พนักงำนมีโอกำสเพิม่ ทักษะ นกำรปฏิบตั งิ ำน แสวงหำ
ควำมร้ หม่ๆ รวมถึงกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม รำยละเอียดดังนี้
 กำรพั นำอำชีพของพนักงำน ได้กำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ ำ นสำยอำชีพเพื่อ ห้พนักงำนรับร้ว่ำตนเองสำมำรถเลื่อ น
ตำแหน่ง หรือสำมำรถโอนย้ำยหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงำนไปยังหน่วยงำนอื่นๆ บนพืน้ ฐำนของควำมรค้ วำมสำมำรถและควำม
เหมำะสม รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน
 กำร ึ กอบรมและพั นำพนักงำน จะมุ่งเน้ นกำร ึ กอบรม ำย นตำมแผนกำร ึ กอบรมที่ครอบคลุมทัง้ ด้ำนกำรพั นำควำมร้
ควำมสำมำรถ กำรพั นำทัศนคติ และกำรพั นำทักษะกำรปฏิบตั งิ ำน ซึง่ ช้ทงั ้ กำร ึ กอบรม ำย นและ ำยนอก โดย ห้โอกำส
อย่ำงทั ่วถึงและสม่ำเสมอ และเหมำะสมกับพนักงำนแต่ละตำแหน่งเพื่อพั นำควำมรแ้ ละศักย ำพ นกำรทำงำนของพนักงำน
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10. การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญ อย่ำงยิง่ ต่อกำรจัดให้ม ีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีซ่งึ เป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กล่ำวคือ กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ต่ำงๆ ด้วยควำมโปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีกำรถ่วงดุลอำนำจ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้อนั
นำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงำนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝำ่ ย
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 และในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่ำน คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำและร่วมกันประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ โดยสอบถำมข้อมูลจำกฝำ่ ยบริหำร
ของบริษทั ฯ และตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและ
สภำวะแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบ
กำรติดตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุม ภำยในที่เพียงพอและเหมำะกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ฝำ่ ยบริหำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบริษทั ฯ ทีผ่ ำ่ นกำรพิจำรณำจำกฝำ่ ยบริหำรแล้ว รำยละเอียดดังนี้
1.

องค์กรและสภาวะแวดล้อม

บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมทีด่ แี ละส่งเสริมระบบควบคุมภำยในให้สำมำรถดำเนินไปได้ตำมที่บริษทั ฯ วำงนโยบำย
ไว้ ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและสำมำรถวัดผลได้ โดยมีกำรกำหนดดัชนีช้วี ดั กำร
ปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรมกับพนักงำนทุกฝำ่ ย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงสร้ำงองค์กรที่
ชัดเจนทีช่ ่วยให้ฝำ่ ยบริหำรสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.

การบริหารความเสี่ยง

ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยบริษทั ฯ มีกำรประเมินปจั จัยทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ทัง้ จำกภำยนอกและภำยในบริษทั ฯ เช่น ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ควำมเสีย่ งจำกกำรขำด
แคลนวัตถุดบิ และควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ หลัก ควำมเสีย่ งจำกภำวะกำรแข่งขันที่คอ่ นข้ำงรุนแรง ควำมเสีย่ งจำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกูย้ มื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ควำมเสีย่ งจำกกำรเพิม่ ขึ้นของ
อัตรำดอกเบีย้ เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อวิเครำะห์และ
กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อหลีกเลีย่ งหรือลดควำมเสีย่ งทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษทั ฯ และรำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทั
นอกจำกนี้
ได้มกี ำรมอบหมำยพนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนำไปปฏิบตั แิ ละจัดให้มกี ำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ
3.

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร

บริษทั ฯ มีกำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำรได้ในระดับที่ดี โดยมีกำรกำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ริ ำยกำรไว้อย่ำง
ชัดเจนและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั งิ ำนและอำนำจกำรอนุมตั ิของฝำ่ ยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำง
ชัดเจนมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนทีร่ ะบุหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรรำยงำนของทุกหน่วยงำน นอกจำกนี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มี
กำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ฝำ่ ยบริหำรจะนำเรื่องแจ้ง หรือนำเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำควำมสมเหตุสมผล และขออนุ มตั คิ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต่อไป โดยจะปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงถูกต้อง
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4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศทีส่ ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่ำงเพียงพอ และมีกำรจัดทำ
รำยงำนทีม่ สี ำระสำคัญและข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจทีค่ รบถ้วนให้คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรพิจำรณำก่อนเข้ำประชุมทุกครัง้ และมี
กำรจัดเก็บเอกสำรอย่ำงเป็ นหมวดหมู่ โดยเอกสำรทำงบัญชีทม่ี คี วำมสำคัญต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
พิจำรณำ
5.

ระบบการติ ดตาม

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและอนุมตั แิ ผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนประเด็น
ต่ำงๆ ร่วมกับฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้เชิญผูส้ อบบัญชีมำนำเสนองบกำรเงินและประเด็นต่ำงๆ
ทีเ่ กีย่ วกับกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำหนดนโยบำย ขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำน และมอบหมำยให้ฝำ่ ยตรวจสอบภำยในดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนตำมระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ และ
ให้จดั ทำรำยงำนกำรติดตำมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรแก้ไข
ต่อไป
สรุปรำยงำนข้อ สังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญ ชีสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2556 โดย
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ให้ขอ้ สังเกตในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และบริษทั ฯ ได้
ดำเนินแก้ไข ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีได้ทำกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขดังกล่ำวในเดือนสิงหำคม 2556 รำยละเอียดดังนี้
หัวข้อ
1.
1.1

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
กำรตรวจทำนรำยกำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรโดยผูท้ ่ี ก ำหนดนโยบำยให้ฝ่ำ ยบัญ ชีจ ดั ให้ม ีก ำรสอบทำนกำร
เหมำะสม
กระทบยอดเงินฝำกธนำคำรและลงนำมจำกผู้บริหำรของ
ฝำ่ ยบัญชีทุกๆ เดือนตัง้ แต่เดือนเมษำยน 2556 เป็ นต้น
ประเด็น
รำยกำรกระทบยอดเงิ น ฝำกธนำคำรไม่ ม ี ห ลั ก ฐำน ไป
สนับสนุนว่ำมีกำรตรวจทำนโดยผูท้ ่เี หมำะสม

ควำมคืบหน้ำ
ตัง้ แต่ เ ดือ นมีน ำคม 2556 บริษ ัท ฯ ก ำหนดให้ผู้ช่ ว ย
ผู้จดั กำร-บัญ ชีกำรเงิน เป็ นผู้จดั ท ำกำรกระทบยอดบัญชี
เงินฝำกธนำคำรทุกบัญ ชีและส่งรำยงำนรำยกำรกระทบ
ยอดที่คงค้ำงให้ผู้ช่ วยผู้อำนวยกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร-บัญชีกำรเงินสอบทำนและลงนำมอนุมตั ิ

ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯ ควรกำหนดวิธีก ำรเพื่อ ให้แน่ ใ จได้ว่ำ บัญ ชีเ งิน
ฝำกธนำคำรทุกบัญชีมกี ำรจัดทำรำยกำรกระทบยอดเงิน
ฝำกธนำคำรตำมระยะเวลำทีเ่ หมำะสมและรำยกำรกระทบ
ยอดเงินฝำกธนำคำรแต่ละรำยกำรควรมีกำรตรวจทำน
โดยผู้ม ีอำนำจนอกเหนือ จำกผู้จดั ท ำและควรมีหลักฐำน จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
ลำยเซ็นกำรตรวจทำนอย่ำงสม่ำเสมอ
พบว่ำได้แก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว
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หัวข้อ
1.2

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
รำยกำรกระทบยอด

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
หลังจำกตรวจพบและได้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชี ฝำ่ ยบัญชี
และกำรเงินได้ท ำเรื่องขอให้ทำงธนำคำรช่วยตรวจสอบ
ประเด็น
บริษ ัท ฯ มีร ำยกำรกระทบยอดเงิน รับ เข้ำ บัญ ชีโ ดยไม่ รำยกำรเงิน เข้ำ บัญ ชีข องบริษ ัท ฯ โดยไม่ ท รำบสำเหตุ
ทรำบสำเหตุจำนวนเงิน 201,104 บำท ที่ยงั ไม่ได้รบั กำร ดังกล่ำว และทำกำรปิ ดประเด็นไปแล้วบำงส่วน และคำด
ว่ำจะแล้วเสร็จทัง้ หมดภำยในเดือนเมษำยน 2556
ปรับปรุงค้ำงนำนมำกกว่ำ 180 วัน
ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯ ควรจัด ให้ม ีกำรตรวจทำนรำยกำรกระทบยอด บริษทั ฯ หำสำเหตุและปรับปรุงรำยกำรกระทบยอดคงค้ำง
โดยผูม้ อี ำนำจ รวมถึงประสำนงำนกับฝำ่ ยกำรเงินในกำร นำนมำกกว่ำ 180 วัน ณ 31 ธันวำคม 2555
ติดตำมรำยกำรรับเงินที่ไม่ทรำบสำเหตุในแต่ละเดือนเพื่อ ในไตรมำส 1 ปี 2556 เรียบร้อยแล้ว
ปรับปรุงรำยกำรบัญชีให้ถูกต้องอย่ำงสม่ำเสมอ

2.
2.1

เอกสารจ่ายเงิน
ประเด็น
บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงเปรียบเทียบรำคำเครื่อ งตีตรำคำว่ำ
ใบแจ้งหนี้รวมถึงเอกสำรกำรจ่ำยอื่นๆ ที่บริษทั ฯ ได้จ่ำย “จ่ำยแล้ว” และสั ่งซื้อมำเพื่อประทับตรำและจะดำเนินกำร
ชำระเงินแล้วแต่ไม่มกี ำรประทับตรำ “จ่ำยแล้ว”
ให้เสร็จสิน้ ภำยในเดือนเมษำยน 2556
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรประทับตรำ “จ่ำยแล้ว” บนใบแจ้งหนี้ และ
เอกสำรกำรจ่ำยอื่นๆ ที่บริษทั ฯ ได้จ่ำยชำระเงินแล้วเพื่อ
ช่วยป้องกันกำรชำระเงินซ้ำหรือบันทึกหนี้สนิ สูงเกินควำม
เป็ นจริง

3.
3.1

จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
พบว่ำได้แก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว

ควำมคืบหน้ำ
บริษ ัท ฯ ได้ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขแล้ ว ตัง้ แต่ เ ดือ นเมษำยน
2556
จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
พบว่ำได้แก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว

โครงสร้างราคา
ประเด็น
บริษทั ฯ ไม่มเี อกสำรโครงสร้ำงรำคำขำยทีไ่ ด้รบั กำรอนุ มตั ิ
สำหรับลูกค้ำแต่ละรำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเนื่องจำกเป็ น
กำรตกลงกันในทีป่ ระชุม

ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้กำหนดให้ม ีกำรแจ้งรำคำขำยหรือ โครงสร้ำง
รำคำขำย จัดทำในรูปประกำศของบริษทั ฯ ลงนำมอนุ มตั ิ
โดยรองกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำรขึ้น ไปและแจกจ่ ำ ยให้
หน่ วยงำนอื่นรับทรำบผ่ำนทำงอีเมลในรูปแบบไฟล์ PDF
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรจัดทำเอกสำรโครงสร้ำงรำคำขำยที่ได้รบั กำร ที่ไ ม่ ส ำมำรถแก้ ไ ขได้ โดยเริ่ม ด ำเนิ น กำรส ำหรับ กำร
อนุ ม ตั ิแ ล้ว สำหรับ ลูก ค้ำ แต่ ละรำยอย่ำงเป็ น ลำยลักษณ์ ประกำศโครงสร้ำงรำคำที่มกี ำรเปลี่ ยนแปลงตัง้ แต่เดือน
เมษำยน 2556 เป็ นต้นไป
อักษร
จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
พบว่ำได้แก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว
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หัวข้อ
4.
4.1

4.2

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้ำระหว่ำงทำง

ควำมคืบหน้ำ
ฝำ่ ยบัญชีได้ทำเรื่องแจ้งฝำ่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำร
ประเด็น
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยบันทึกสินค้ำระหว่ำงทำงแต่บนั ทึก สั ่งซื้อ สินค้ำจำกต่ำงประเทศให้สรุปรำยกำรสั ่งซื้อทุกสิ้น
เดือน โดยกำหนดให้แจ้งรำยละเอียดเลขที่ B/L วันที่เรือ
เป็ นสินค้ำคงเหลือเมื่อได้รบั สินค้ำแล้ว
กำหนดถึงประเทศและรำยละเอียดอื่นๆ ประกอบเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ
ฝำ่ ยบัญชีบนั ทึกบัญชีสนิ ค้ำรวมถึงเครื่องจักรได้ครบถ้วน
บริษ ัท ฯ ควรบัน ทึก เป็ น สิน ค้ำ ระหว่ำ งทำงของบริษ ัท ฯ ถูกต้องตรงตำมรอบบัญชี โดยเริม่ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว
หำกบริษทั ฯ ได้รบั โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนควำม ตัง้ แต่เดือนเมษำยน 2556 เป็ นต้นไป
เป็ นเจ้ำของสินค้ำที่มนี ัยสำคัญจำกผูข้ ำยแล้ว ซึ่งสำมำรถ
จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
พิจำรณำร่วมกับข้อกำหนดกำรส่งมอบสินค้ำ
พบว่ำได้แก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว
กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
ทำงโรงงำนมี ก ำรสื่ อ สำรกัน ภำยในโรงงำนแต่ ไ ม่ ไ ด้
ออกเป็ นหนังสือแจ้งให้หน่ วยงำนอื่นในบริษทั ฯ รับทรำบ
ประเด็น
่
บริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทำแผนกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลืออย่ำง ดัง นั ้น ในครัง้ ต่ อ ๆไป ฝ ำ ยโรงงำนจะด ำเนิ น กำรแจ้ ง
แผนกำรตรวจนับสินค้ำให้เป็ นรูปแบบที่เป็ นลำยลักษณ์
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
อั ก ษร แจ้ ง หน่ วยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง ฝ่ ำ ยบั ญ ชี
ข้อเสนอแนะ
ั ่ ำนักงำนรับทรำบด้วย
ฝงส
บริษ ัท ฯ ควรจัด ให้ม ีข นั ้ ตอนและวิธีก ำรตรวจนับ สิน ค้ำ
คงเหลือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อ เพิม่ ประสิทธิภำพกำร ควำมคืบหน้ำ
บริ ษ ั ท ฯ ได้ จ ั ด ท ำ คู่ ม ื อ ระบุ ขั ้น ตอ นกำรต รวจนั บ
ควบคุมภำยในของสินค้ำคงเหลือของบริษทั ฯ
สิน ค้ ำ คงเหลื อ ซึ่ ง ได้ ร ับ กำรอนุ ม ัติ โ ดยรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร-โรงงำน เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2556 และมีผล
บังคับใช้วนั ที่ 29 มิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป นอกจำกนี้
บริษ ัท ฯ ได้ จ ัด ท ำแผนกำรตรวจนั บ สิน ค้ ำ คงเหลื อ ใน
รูปแบบทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ตัง้ แต่เดือนสิงหำคม 2556
เป็ น ต้น ไป โดยได้แ จ้งแผนกำรตรวจนับ สิน ค้ำคงเหลือ
ดังกล่ำวให้หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อ งรวมถึงฝ่ำยบัญ ชีท รำบ
ด้วย
จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
พบว่ำ ได้จดั ท ำคู่ม ือและแผนกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
ตำมทีแ่ นะนำแล้ว
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หัวข้อ
4.3

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
รำยงำนสินค้ำคงเหลือที่ DKSH
ประเด็น
บริษทั ฯ ไม่มกี ำรกระทบยอดรำยงำนสินค้ำคงเหลือปลำย
งวดกับรำยงำนกำรเคลื่อนไหวสินค้ำคงเหลือที่ได้รบั จำก
DKSH จำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเคลื่อ นไหวของ
สินค้ำคงเหลือพบว่ำรำยงำนกำรเคลื่อนไหวสินค้ำคงเหลือ
สำหรับคลัง DKSH ในเดือ นกุม ภำพันธ์ 2555 และ
มกรำคม 2556 ไม่สำมำรถกระทบยอดกับรำยงำนสินค้ำ
คงเหลื อ ปลำยงวดได้ เนื่ องจำกฝ่ ำ ยสำรสนเทศของ
DKSH ดึงข้อมูลในระบบมำจัดทำรำยงำนกำรเคลื่อนไหว
สินค้ำคงเหลือไม่ถูกต้อง

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
ได้ดำเนินกำรประสำนงำนและขอควำมร่วมมือกับทำงฝำ่ ย
บัญชีของ DKSH แล้ว จะดำเนินกำรไม่ให้เกิดขึน้ อีก
ควำมคืบหน้ำ
ทุ ก สิ้น วัน บริษ ัท ฯ มีก ำรสอบทำนควำมถู ก ต้อ งข้อ มู ล
ระหว่ำงรำยงำนสินค้ำ คงเหลือ ที่ได้รบั จำก DKSH กับ
รำยกำรสินค้ำคงเหลือในระบบ Mac5 และหำกเกิดผลต่ำง
จะต้อ งมีกำรติดตำมหำสำเหตุให้พ บพร้อ มด้วยเอกสำร
หลักฐำนประกอบก่อนที่จะส่งให้ผชู้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรบัญชีกำรเงินสอบทำนและอนุ มตั กิ ่อนที่จะบันทึกปรับปรุง
รำยกำรในระบบ Mac5 ทุกครัง้ โดยเริ่ม ตัง้ แต่เดือน
มิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป

ข้อเสนอแนะ
จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
บริษทั ฯ ควรจัดให้มกี ำรกระทบยอดสินค้ำคงเหลือปลำย พบว่ำได้แก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว
งวดกับรำยงำนกำรเคลื่อนไหวสินค้ำคงเหลือสำหรับคลัง
DKSH เป็ นประจำทุกเดือนรวมทัง้ หำสำเหตุเพิม่ เติมหำก
รำยงำนทัง้ สองฉบับ ไม่ส ำมำรถกระทบยอดได้ เพื่อ ให้
มั ่นใจในควำมถูกต้องของกำรตรวจตัดยอดสินค้ำและช่วย
ปรับปรุงคุณภำพของข้อมูลทำงกำรเงินในระหว่ำงงวด
4.4

วัตถุดบิ ทีไ่ ด้รบั คืน
ประเด็น
บริษทั ฯ มีกำรรับคืนวัตถุดบิ เบิกใช้จำกหน่ วยงำนภำยใน
เช่น สำยกำรผลิตต่ำงๆและหน่ วยงำนตรวจสอบคุณภำพ
โดยพนักงำนบัญ ชีบ ัน ทึก รับคืน วัต ถุ ดิบ เข้ำ ระบบเพีย ง
จำนวนวัตถุดบิ ที่ได้รบั คืนแต่ไม่ได้ใส่ข้อมูลรำคำทุนของ
วัตถุดบิ ทีไ่ ด้รบั คืนในระบบ

ทำงฝ่ำ ยบัญ ชีไ ด้ก ำชับ ให้ฝ่ำ ยโรงงำนเคร่ง ครัด ในกำร
ตรวจทำนมำกขึ้น ในขณะเดียวกันฝ่ำยบัญชีจะเพิม่ ให้ม ี
กำรสอบทำนอีกทำงหนึ่ งด้ว ยเช่นกัน ด้ำ นโปรแกรมใน
กำรจัด ท ำบั ญ ชี สิ น ค้ ำ คงคลัง ก ำลั ง ปรึ ก ษำกับ ผู้ ข ำย
โปรแกรมเพื่อ กำหนดให้โปรแกรมล็อ คและบังคับกำรใส่
ข้อมูลรำคำทุกครัง้ ทุกขัน้ ตอน สำหรับตัวเลขของปี 2555
ได้ทำกำรปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว ส่วนปี 2556 ได้ทำกำร
แก้ ไ ขโดยฝ่ำ ยบัญ ชี ส ำนั ก งำนสอบทำนและเข้ำ ไปใส่
ต้นทุนเฉลีย่ ทัง้ หมดแล้ว

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรใส่ข้อมูลวัตถุดบิ ที่ได้รบั คืนแต่ละรำยกำรใน
ควำมคืบหน้ำ
ระบบให้ครบทัง้ จำนวนวัตถุดบิ และรำคำทุน
บริษทั ฯ ได้ปรึกษำกับผู้ขำยโปรแกรมและได้กำหนดให้
โปรแกรมล็อ คและบัง คับ กำรใส่ข้อ มูล รำคำทุ ก ครัง้ ทุ ก
ขัน้ ตอนแล้วในเดือนเมษำยน 2556

จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
พบว่ำได้แก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว
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หัวข้อ
5.
5.1

5.2

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

สิ นทรัพย์ถาวร
ทะเบียนสินทรัพย์ถำวร

ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้ตดิ ป้ำยรหัสสินทรัพย์ถำวรในโรงงำนเรียบร้อย
ประเด็น
บริษทั ฯ ไม่มกี ำรกำหนดรหัสทรัพย์สนิ (Tag Number) แล้ ว ในเดื อ นมิ ถุ น ำยน ระหว่ ำ งเดื อ น สิ ง หำคมและ
้
สำหรับสินทรัพย์ถำวรบำงรำยกำรในทะเบียนสินทรัพย์ เดือ นกันยำยนบริษทั ฯ ได้ติดปำยรหัสสินทรัพย์ถำวรใน
สำนักงำนโรงงำนและสำนักงำนใหญ่เรียบร้อยแล้ว
ถำวร
จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรกำหนดให้มรี หัสทรัพย์สนิ (Tag Number) พบว่ำได้มกี ำรแก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว
สำหรับสินทรัพย์ถำวรทุกรำยกำร
กำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวร
จะรีบดำเนิ นกำรและกำหนดแผนกำรตรวจนั บสินทรัพย์
ถำวรในปี 2556 นี้
ประเด็น
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวรประจำปี

5.3

ควำมคืบหน้ำ
ฝำ่ ยตรวจสอบภำยในได้จดั ทำแผนกำรตรวจนับสินทรัพย์
ข้อเสนอแนะ
ผู้ บ ริ ห ำรควรก ำหนดนโยบำยเป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร ถำวรเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้นับสินทรัพย์ถำวร 1
เกี่ยวกับกำรตรวจนับทรัพย์สินถำวรประจำปี กำรตรวจ ครัง้ ภำยในปี 2556 ซึ่งได้ตรวจนับไปแล้วเมื่อวันที่ 11
นับทรัพย์สนิ ถำวรควรจัดให้มกี ำรตรวจสอบเป็ นประจำทุก และ 13 กันยำยน 2556 ทีผ่ ำ่ นมำ
ปี และผลต่ำงจำกกำรตรวจนับควรได้รบั กำรตรวจสอบและ จำกกำรเข้ ำ ตรวจนั บ พร้อ มกับ ฝ่ำ ยตรวจสอบภำยใน
ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สนิ ให้เป็ นปจั จุบนั
ดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพบว่ำได้แก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว
ทะเบียนสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
มีก ำรจัด ท ำแต่ ไ ม่ ไ ด้แ ยกเป็ น หมวดหมู่ ใ ห้ช ัด เจนเป็ น
ระเบียบ บริษทั ฯ จะรีบดำเนินกำรจัดทำตัง้ แต่ ม.ค. 2556
ประเด็น
ข้อ มู ล สิน ทรัพ ย์ ร ะหว่ ำ งก่ อ สร้ ำ งของบริษ ัท ฯ อำจไม่ เป็ นต้นไป
ถูกต้องและครบถ้วน

ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้จดั ทำทะเบียนทรัพย์สนิ ระหว่ำงก่อสร้ำงแยก
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรจัดทำทะเบียนทรัพย์สนิ ระหว่ำงก่อสร้ำงและ เป็ นประเภทชัดเจนโดยจัดท ำทุ กเดือ นตัง้ แต่เดือน ม.ค.
จัด ให้ม ีก ำรสอบทำนโดยพนั ก งำนที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ ง กำร 2556 เป็ นต้นไป เพื่อให้แน่ ใจว่ำข้อ มูลสินทรัพย์ระหว่ำง
กระทบยอดคงเหลือในทะเบียนทรัพย์สนิ ระหว่ำงก่อสร้ำง ก่อสร้ำงของบริษทั ฯ ถูกต้องและครบถ้วน
กับ บัญ ชี แ ยกประเภทควรจัด ท ำอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ ผล จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
แตกต่ำงทีส่ ำคัญควรได้รบั กำรตรวจสอบและแก้ไข
พบว่ำได้มกี ำรแก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว
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หัวข้อ
6.
6.1

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
สิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูล
สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

ได้ส ั ่งกำรให้ฝำ่ ย IT ทบทวนกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล
ระบบบัญ ชีแ ละคลัง สิน ค้ำ โดยแบ่ ง ระดับ ของ User
ประเด็น
บริษทั ฯ ไม่ม ีเอกสำรกำรอนุ มตั ิสทิ ธิในกำรเข้ำถึงข้อ มูล Super-User และ Admin แบ่งแยกหน้ ำที่กนั ให้ชดั เจน
ของพนั ก งำนว่ ำ สิ ท ธิ นั ้น เหมำะสมกั บ ต ำแหน่ งของ หลังจำกนัน้ นำเสนอผูบ้ ริหำรเพื่อขออนุมตั ิ
พนักงำนแต่ละคนหรือไม่อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ควำมคืบหน้ำ
ในเดือ นพฤษภำคม 2556 บริษ ัท ฯ ได้ย กเลิก กำรใช้
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรกำหนดและอนุ มตั ิสิท ธิในกำรเข้ำถึงข้อ มูล รหัสผ่ำนร่วมกัน โดยกำหนดเป็ นรหัสผู้ ใช้รำยบุคคลแทน
พร้อมทัง้ จัดทำเอกสำรกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ของพนักงำนแต่ละตำแหน่งอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ในระบบ Mac 5 ทัง้ ในส่วนสำนักงำนและโรงงำนขึน้ อย่ำง
เป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยได้ ร ับ กำรอนุ ม ัติ จ ำกรอง
กรรมกำรผู้จดั กำร-บัญชีและกำรเงิน อีกทัง้ กำหนดให้มี
กำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกำรกำหนดสิทธิ ์ผูใ้ ช้งำน
ในแต่ละระบบอย่ำงน้อยปี ละครัง้ กรณีพนักงำนลำออกให้
ฝ่ำยบุคคลแจ้งผู้ดูแลระบบให้ลบผู้ใช้งำนออกทันที เป็ น
ต้น
จำกกำรติ ด ตำมในเดือ นสิง หำคม 2556 ผู้ ส อบบัญ ชี
พบว่ำได้มกี ำรแก้ไขตำมทีแ่ นะนำแล้ว

ทัง้ นี้ ในช่วงเดือนสิงหำคม 2556 ผูส้ อบบัญชีได้ตดิ ตำมและรับทรำบควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขประเด็นข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชี
ของ ปี 2555 ซึ่งดำเนินกำรแก้ไขโดยบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีไม่มขี ้อขัดแย้งต่อแนวทำงกำรดำเนินกำรของบริษทั ในกำรแก้ไขประเด็น
ข้อสังเกตดังกล่ำวแต่ประกำรใด อย่ำงไรก็ดี ผูส้ อบบัญชีจะติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวของบริษทั ต่อไป
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บริษทั ฯ ได้ว่ำจ้ำงให้บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จำกัด (เอินส์ท แอนด์ ยัง) ดำเนินกำรสอบทำนและประเมิน
ระบบควบคุม ภำยในของบริษทั ฯ ตำมสัญ ญำให้บริก ำรประเมิน ระบบกำรควบคุม ภำยในลงวัน ที่ 25 มกรำคม 2556 และ
สัญ ญำให้บ ริก ำรติด ตำมควำมคืบ หน้ ำ กำรแก้ไ ขปรับ ปรุง ประเด็น กำรควบคุม ภำยในลงวัน ที่ 29 เมษำยน 2556 โดย
เอินส์ท แอนด์ ยัง ได้เข้ำไปดำเนินกำรสอบทำนและประเมินระบบควบคุมภำยในระดับองค์กรระหว่ำงวันที่ 28 มกรำคม 2556 ถึงวันที่
22 กุมภำพันธ์ 2556 ระดับกระบวนกำรระหว่ำงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 12 มีนำคม 2556 และได้ดำเนินกำรติดตำมควำม
คืบหน้ ำในกำรแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่พบในระหว่ำงวันที่ 7-30 พฤษภำคม 2556 เอินส์ท แอนด์ ยังได้ร่วมประชุมกับผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษทั ฯ ในวันที่ 14 มิถุนำยน 2556 เพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขปรับปรุงประเด็น โดยผูบ้ ริหำรได้ให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติมเกี่ยวกับกำรแก้ไขปรับปรุงประเด็นดังกล่ำวในระหว่ำงวันที่ 18-28 มิถุนำยน 2556 เอินส์ท แอนด์ ยังได้นำมำพิจำรณำและ
จัดทำสรุปรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2556 โดยได้ให้ขอ้ สังเกต และบริษทั ฯ ได้
ดำเนินแก้ไข รำยละเอียดดังนี้
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร
หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
1. ประเด็น
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
ยังไม่มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่สำคัญขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มนี โยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯ ได้จ ดั ท ำนโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิจกำรที่ดีแ ล้ว
บริษทั ฯ ควรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเป็ น และได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่
ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยนโยบำยดัง กล่ ำ วควรครอบคลุ ม 17 มิถุ นำยน 2556 และได้ประกำศใช้ เ มื่อ วัน ที่ 12
เนื้อหำ ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำง กรกฎำคม 2556
เท่ำเทียมกัน บทบำทต่อผู้มสี ่วนได้เสีย กำรเปิ ดเผยข้อมูล
และควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษทั
2. ประเด็น
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ให้มกี ระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งขึ้น บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและ
อย่ำ งเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรและครอบคลุ ม ทั ่วทัง้ องค์ก ร จัดทำนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
โดยวันที่ 18 ม.ค. 2556 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำร แล้ว
บริหำรควำมเสีย่ งส่วนโรงงำนขึน้ แล้ว
ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
ได้ม ีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว โดย
บริ ษ ัท ฯ ควรจัด ให้ ม ี ก ระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ครอบคลุมทัง้ องค์กร
ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2556 โดยเริม่ ประชุม
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2556 นอกจำกนี้นโยบำยบริหำรควำม
เสี่ ย ง ข อ ง บ ริ ษ ั ท ฯ ได้ ร ั บ ก ำร อ นุ มั ติ จ ำกที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน
2556 และได้ประกำศใช้เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2556
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สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ
กระบวนการตลาด การขายและการรับเงิน
หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
1. ประเด็น
บริษทั ฯมีรำยกำรยอดลูกหนี้ท่คี ำ้ งนำนเกินกว่ำ 90 วัน ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 โดยไม่มกี ำรระบุเหตุผลของรำยกำรที่
ค้ำ งนำนและไม่ ม ีก ำรจัด ท ำรำยงำนกำรวิเ ครำะห์อ ำยุ
ลูก หนี้ นอกจำกนี้ บริษ ัท ฯ ใช้ร ะบบบัญ ชีลูก หนี้ (AR
Module: AR Subledger) ในกำรออกใบแจ้งหนี้ /ใบกำกับ
ภำษีและบันทึกบัญชีรำยได้และตัง้ ลูกหนี้เท่ำนัน้ เมื่อมีกำร
รับ เงิน และออกใบเสร็จ รับ เงิน จะบัน ทึก รับ เงิน และล้ำ ง
บัญชีลูกหนี้โดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไป (GL
Module) ท ำให้ม ีโ อกำสที่จะเกิด ผลต่ำงระหว่ำ งระบบ
บัญ ชีลู กหนี้ แ ละระบบบัญ ชีแ ยกประเภททั ่วไปได้ ท ำให้
รำยกำรลูกหนี้ท่แี สดงในงบกำรเงินอำจไม่สะท้อนจำนวน
ลูกหนี้ทแ่ี ท้จริงของบริษทั ฯ

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้ให้ท่ปี รึกษำโปรแกรม Mac 5 มำแก้ไขระบบ
เพื่อให้สำมำรถบันทึกรำยกำรรับเงินในระบบลูกหนี้ (AR
Module) แล้วเมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2556 และจัดให้มีกำร
กระทบยอดบัญชีลูกหนี้คงเหลือรำยตัวในระบบบัญชีลูกหนี้
กับ ระบบบัญ ชีแ ยกประเภททั ่วไป รวมถึง จัด ให้ม ีก ำรท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์อ ำยุลู กหนี้ เ พื่อ ติดตำมลู กหนี้ ท่ีค้ำ ง
นำนและระบุ เหตุ ผ ลของลู ก หนี้ ท่ี ค้ำ งนำน โดยเริ่ม ตัง้ แต่
เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป

ข้อเสนอแนะ
ควรกระทบยอดบัญ ชี ลู ก หนี้ ค งเหลื อ รำยตัว ในระบบ
บัญชีลูกหนี้กบั ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไปและหำเหตุท่ี
ท ำให้เ กิด ผลต่ ำ ง และจัด ท ำรำยงำนกำรวิเ ครำะห์อ ำยุ
ลูก หนี้ เ พื่อ ติด ตำมลู ก หนี้ ท่ีค้ำ งนำนและระบุ เ หตุ ผ ลของ
ลูกหนี้ทค่ี ำ้ งนำน
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กระบวนการจัดซื้อและจัดจ้างและจ่ายเงิน
หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
1. ประเด็น
บริษทั ฯ มีรำยกำรยอดเจ้ำหนี้ท่คี ำ้ งนำนเกินกว่ำ 90 วัน ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 โดยไม่มกี ำรระบุเหตุผลของรำยกำรที่
ค้ำงนำนและไม่มกี ำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์อำยุเจ้ำหนี้
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ใช้ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ (AP Module: AP
Subledger) ในกำรบันทึกรำยกำรตัง้ เจ้ำหนี้เท่ำนัน้ และเมื่อ
มีกำรจ่ำยเงิน จะบันทึกรำยกำรจ่ำยเงินและล้ำงบัญชีเจ้ำหนี้
โดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไป (GL Module) ทำ
ให้ม ีโอกำสที่จะเกิดผลต่ำงระหว่ำงระบบบัญ ชีเจ้ำหนี้ และ
ระบบบัญ ชีแ ยกประเภททัว่ ไปได้ และรำยกำรเจ้ำ หนี้ ท่ี
แสดงในงบกำรเงินอำจไม่สะท้อ นจำนวนเจ้ำหนี้ ท่ีแท้จริง
ของบริษทั ฯ

2.

ข้อเสนอแนะ
ควรกระทบยอดบัญชีเจ้ำหนี้ คงเหลือรำยตัว ในระบบบัญ ชี
เจ้ำหนี้กบั ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไปและหำเหตุท่ที ำให้
เกิดผลต่ำง และจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์อำยุเจ้ำหนี้เพื่อ
ติดตำมเจ้ำหนี้ท่ีค้ำงนำนและระบุเหตุผลของเจ้ำหนี้ท่ีค้ำง
นำน
ประเด็น
บริษทั ฯ ยังไม่มกี ำรจัดทำและขออนุ มตั เิ พื่อขอขึน้ ทะเบียน
ผู้ขำย (Supplier) อย่ำงครบถ้วน โดยพบว่ำมีกำรจัดท ำ
เอกสำรแบบสอบถำมขึ้นทะเบียนผู้ขำยไม่สม่ ำเสมอ ไม่ม ี
กำรลงนำมอนุมตั กิ ำรขอขึน้ ทะเบียนผูข้ ำยรำยใหม่ก่อนกำร
สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบบำงรำยกำร ไม่มกี ำรจัดทำ
ทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกผู้มอี ำนำจ รวมถึง
ไม่มหี ลักฐำนกำรสอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ผูข้ ำยในระบบ Mac5 ภำยหลังจำกกำรสร้ำงข้อมูลหลัก
ผูข้ ำยในระบบ
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มกี ำรทำเอกสำรขออนุมตั ขิ น้ึ ทะเบียนผูข้ ำยซึง่
ควรได้รบั กำรอนุมตั กิ ่อนสร้ำงข้อมูลหลักผูข้ ำยในระบบ
และควรมีกำรจัดทำทะเบียนผูข้ ำยทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั แิ ละ
สอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อเป็ นข้อมูลเพื่อนำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
คัดเลือกผูข้ ำยในครำวต่อไป

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้ให้ท่ปี รึกษำโปรแกรม Mac 5 มำแก้ไขระบบ
เพื่อให้สำมำรถบันทึกรำยกำรจ่ำยเงินในระบบบัญชีเจ้ำหนี้
(AP Module) ได้ และจัดให้มกี ำรกระทบยอดบัญชีเจ้ำหนี้
คงเหลือ รำยตัว ในระบบบัญ ชีเ จ้ำ หนี้ ก ับ ระบบบัญ ชีแ ยก
ประเภททั ่วไป รวมถึงจัดให้มกี ำรทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
อำยุเจ้ำหนี้เพื่อติดตำมเจ้ำหนี้ท่คี ำ้ งนำนและระบุเหตุผลของ
เจ้ำหนี้ท่คี ้ำงนำน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ น
ต้นไป

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
ั่
 บริษทั ฯ ทัง้ ฝงโรงงำนและส
ำนักงำนได้จดั ทำใบทะเบียน
ผูข้ ำยที่ได้รบั กำรอนุ มตั ิ (Approved Vendor List :
AVL) สำหรับวัตถุดบิ บรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้ำอื่นๆ (Indirect
Material) และอุปกรณ์สำนักงำนแล้ว
 แผนกบัญ ชีไ ด้จ ดั ท ำแบบสอบถำมขึ้น ทะเบีย นผู้ข ำย
และกำหนดให้กำรขึ้นทะเบียนผู้ขำยทุ กรำยต้อ งได้รบั
กำรพิจ ำรณำอนุ ม ัติก่ อ นกำรขอสร้ำ งข้อ มู ล ผู้ข ำยใน
ระบบ รวมถึงจัดให้มกี ำรสอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วน
ของข้อ มูลผู้ขำยในระบบภำยหลังจำกกำรสร้ำงข้อมูล
หลักผูข้ ำยในระบบแล้วในเดือนมิถุนำยน 2556
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หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
3. ประเด็น
บริษทั ฯ ประเมินผลกำรดำเนินงำนของผูข้ ำยไม่ครอบคลุม
ผูข้ ำยสินค้ำประเภทวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในโรงงำน (Indirect
Material) และสำหรับวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ยังไม่มกี ำร
ประเมินผูข้ ำยด้ำนกำรส่งมอบสินค้ำและด้ำนกำรให้บริกำร
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรประเมินผลกำรดำเนินงำนของผูข้ ำยให้
ครอบคลุมผูข้ ำยสินค้ำทุกประเภทเพื่อเป็ นข้อมูลเพื่อ
นำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจคัดเลือกผูข้ ำยในครำวต่อไป
4.

5.

ประเด็น
ฝำ่ ยจัดซือ้ ไม่ได้จดั ทำรำยงำนสินค้ำค้ำงส่ง (Purchase
Order Outstanding) เพื่อใช้ในกำรติดตำมวัตถุดบิ หรือ
สินค้ำทีค่ ำ้ งส่งหรือส่งช้ำจำกผูข้ ำย โดยในปจั จุบนั หัวหน้ำ
งำนจัดซือ้ และเจ้ำหน้ำทีค่ ลังสินค้ำทำหน้ำทีต่ ดิ ตำมวัตถุดบิ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ (Direct Material) จำกผูข้ ำยให้เพื่อให้กำร
จัดส่งตรงกับตำรำงกำรจัดส่ง แต่สำหรับสินค้ำอื่นๆ
(Indirect Material) หน่วยงำนผูข้ อซือ้ ทำหน้ำทีใ่ นกำร
ติดตำมสินค้ำค้ำงส่งหรือส่งช้ำจำกผูข้ ำยโดยตรง
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรกำหนดให้ฝำ่ ยจัดซือ้ มีหน้ำทีต่ ดิ ตำมวัตถุดบิ
และสินค้ำที่คำ้ งส่งหรือส่งช้ำ และควรจัดให้มกี ำรทำรำยงำน
สินค้ำค้ำงส่งเพื่อติดตำมภำยในระยะเวลำทีเ่ หมำะสมเพื่อจะ
ได้ทรำบถึงสถำนะของรำยกำรคงค้ำงและใช้เป็ นข้อมูลใน
กำรประเมินประสิทธิภำพของผูข้ ำย
ประเด็น
ใบสั ่งซือ้ และข้อเสนอเกีย่ วกับกำรจ้ำงงำนโฆษณำไม่ได้รบั
กำรลงนำมอนุมตั โิ ดยผูม้ อี ำนำจของบริษทั ฯ ตำมอำนำจ
อนุมตั ซิ ง่ึ ระบุในเอกสำรอนุมตั ริ ำยกำร

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของผูข้ ำยสำหรับวัตถุดบิ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้มกี ำรประเมินผู้ขำยครบถ้วนทุกด้ำน ได้แก่
ด้ำ นคุณ ภำพ ด้ำ นรำคำและบริก ำร และด้ำ นกำรส่ง มอบ
สิน ค้ำ เสร็จ แล้ว ในไตรมำส 1 ปี 2556 ส ำหรับ กำร
ประเมิน ผลกำรด ำเนิ น งำนของผู้ข ำยสิน ค้ำ ประเภทวัส ดุ
อุปกรณ์ท่ใี ช้ในโรงงำน (Indirect Material) ได้จดั ทำเสร็จ
แล้วในไตรมำส 3 ปี 2556
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริษ ัท ฯ ได้ ป รับ ปรุ ง รำยกำรสิน ค้ำ ค้ำ งส่ง ที่ค รบก ำหนด
ตัง้ แต่ปี 2555 และรำยกำรสั ่งซื้อที่ผขู้ อซื้อไม่ต้องกำรสินค้ำ
แล้วออกจำกระบบ Mac 5 เสร็จแล้วในไตรมำส 3 ปี 2556
และได้จดั ทำรำยงำนสินค้ำค้ำงส่ง โดยจะมีกำรสอบทำนและ
ติดตำมสินค้ำค้ำงส่งรำยวันและรำยเดือน

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรอนุมตั เิ ป็ นไปตำม
อำนำจอนุมตั ริ ำยกำรทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด

ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ กำชับให้ผมู้ อี ำนำจทีเ่ กี่ยวข้องเคร่งครัดในกำร
บริษทั ฯ ควรกำชับให้ผมู้ อี ำนำจทีเ่ กีย่ วข้องทำกำรอนุมตั ิ
อนุมตั เิ อกสำรให้สอดคล้องกับอำนำจกำรอนุมตั ทิ ต่ี นเอง
เอกสำรให้สอดคล้องกับอำนำจกำรอนุมตั ทิ ต่ี นเองได้รบั และ ได้รบั และกำหนดโดยบริษทั ฯ (อำนำจอนุมตั ริ ำยกำรของ
กำหนดโดยบริษทั ฯ อำนำจอนุมตั ริ ำยกำรควรได้รบั กำร
ผูบ้ ริหำรตำมคำสั ่งที่ 005/2556) โดยเริม่ ดำเนินกำรแล้ว
ทบทวนปี ละครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดย ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป
กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
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กระบวนการควบคุมสิ นค้าคงคลังและจัดส่งสิ นค้า
หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
1. ประเด็น
แผนกบัญ ชีบ ัน ทึก บัญ ชีส ำหรับ กำรบริจ ำคและส่ ง เสริม
กำรขำยโดยอ้ำงอิงข้อมูลกำรขอเบิกสินค้ำไปบริจำคหรือ
ส่งเสริมกำรขำยซึ่งได้รบั จำกฝ่ำยขำยและฝ่ำยคลังสินค้ำ
โดยไม่นำเอกสำรใบเบิกสินค้ำ หลักฐำนกำรรับสินค้ำ จำก
ผูร้ บั บริจำคหรือเอกสำรสรุปกำรนำสินค้ำไปแจกจ่ำยเพื่อ
ส่งเสริมกำรขำยมำเป็ นหลักฐำนประกอบกำรบันทึกบัญชี
ท ำให้ลงบันทึกบัญ ชีไม่ครบถ้วนนอกจำกนี้ ใบเบิกสินค้ำ
บำงรำยกำรไม่ม ีห ลักฐำนกำรอนุ ม ตั ิเบิก สินค้ำ และไม่ม ี
หลักฐำนกำรรับสินค้ำจำกผูร้ บั บริจำค

2.

ข้อเสนอแนะ
แผนกบัญ ชีค วรตรวจสอบควำมครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของ
เอกสำรส ำหรับ กำรบริจ ำคและส่ ง เสริม กำรขำยพร้อ ม
หลักฐำนกำรอนุมตั เิ พื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรบันทึก
บัญชี นอกจำกนี้ กำรขอเบิกสินค้ำเพื่อบริจำคและส่งเสริม
กำรขำยทุ กรำยกำรควรได้รบั อนุ มตั ิจำกผู้ม ีอำนำจอย่ำง
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ประเด็น
บริษ ัท ฯ ท ำกำรกระทบยอดสิน ค้ำ คงเหลือ ประจ ำเดือ น
ระหว่ำงบริษทั ฯ กับ DKSH กรณีท่พี บผลต่ำง บริษทั ฯ จะ
จัดส่งรำยละเอียดของผลต่ำงให้ DKSH เพื่อให้หำและระบุ
สำเหตุของผลต่ำงเหล่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ไม่ได้
ท ำกำรติด ตำมและหำสำเหตุ ข องผลต่ ำงที่เกิดขึ้น ตัง้ แต่
ส.ค. 2555 นอกจำกนี้ บริษทั ฯ บันทึกรำยกำรปรับปรุง
สินค้ำคงเหลือ ตำมยอดในรำยงำนสินค้ำคงเหลือ ที่ได้รบั
จำก DKSH โดยไม่ม ีก ำรสอบทำนข้อ มูล ในรำยงำน
รวมทัง้ ไม่ม ีก ำรกระทบยอดสิน ค้ำ ที่นับ ได้จ ริง กับ สิน ค้ำ
คงเหลือในระบบของบริษทั ฯ

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริ ษ ัท ฯ ได้ ก ำชับ ให้ แ ผนกบัญ ชี ต้ อ งตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรสำหรับกำรบริจำคและส่งเสริมกำรขำย
พร้อมหลักฐำนกำรอนุ มตั ิเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำร
บันทึกบัญชี นอกจำกนี้ รำยกำรใบขอเบิกสินค้ำไปบริจำค
และส่งเสริมกำรขำยต้อ งได้รบั อนุ มตั ิจำกผู้มอี ำนำจอนุ มตั ิ
ก่อ นดำเนิ นกำรทุ กครัง้ และผู้ม ีอำนำจจะไม่ลงนำมอนุ ม ตั ิ
ย้อนหลังให้ โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
ทุ ก สิ้น วัน บริษ ัท ฯ มีก ำรสอบทำนควำมถู ก ต้ อ งข้ อ มู ล
ระหว่ำ งรำยงำนสินค้ำ คงเหลือ ที่ไ ด้ร บั จำก DKSH กับ
รำยกำรสินค้ำคงเหลือในระบบ Mac5 และหำกเกิดผลต่ำง
จะต้อ งมีก ำรติด ตำมหำสำเหตุ ใ ห้พ บพร้อ มด้ว ยเอกสำร
หลักฐำนประกอบก่อ นที่จะส่งให้ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรบัญชีกำรเงินสอบทำนและอนุ มตั ิก่อนที่จะบันทึกปรับปรุง
รำยกำรในระบบ Mac5 ทุ ก ครัง้ โดยเริ่ม ตัง้ แต่เ ดือ น
มิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรกำหนดให้ม ีผู้รบั ผิดชอบทำกำรหำผลต่ำงที่
เกิดขึน้ และแจ้งให้ผบู้ ริหำรทรำบทันที และแผนกบัญชีควร
ทำกำรสอบทำนควำมถูกต้องของข้อมูลในรำยงำนสินค้ำที่
ได้รบั จำก DKSH และทำกำรกระทบยอดสินค้ำที่นับได้จริง
กับรำยกำรสินค้ำคงเหลือ ในระบบ Mac 5 ก่อนท ำกำร
ปรับปรุงรำยกำรสินค้ำคงเหลือในระบบ
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หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
3. ประเด็น
บริษทั ฯ มีกำรบันทึกข้อมูลสินค้ำสำเร็จรูปทัง้ ในระบบ Mac
5 และในโปรแกรม Ms Excel ซึ่งข้อมูลระหว่ำงรำยงำน
ยอดคงเหลือสินค้ำสำเร็จรูปในรูปแบบ Ms Excel ไม่
ถู ก ต้ อ งตรงกัน กับ ข้ อ มู ล ที่ แ สดงในรำยงำนสิน ค้ำ และ
วัตถุดบิ (Stock Card) จำกระบบ Mac 5 โดยสำเหตุมำ
จำกรูปแบบ Ms Excel มีกำรบันทึกผิดพลำดหรือไม่ได้
บันทึกข้อมูล

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
กำรบัน ทึก บัญ ชีสิน ค้ำ ส ำเร็จ รูป ของบริษทั ฯ ท ำโดยผ่ำ น
ระบบ Mac5 เพียงระบบเดียว อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีกำร
บันทึกข้อมูลสินค้ำสำเร็จรูป ในโปรแกรม Ms Excel ด้วย
เนื่องจำกรำยงำนในรูปแบบ Ms Excel สำมำรถระบุขอ้ มูล
Lot วันทีผ่ ลิต เลขที่ Pallet วันหมดอำยุ ตลอดจนข้อมูลกำร
พักสินค้ำ (Hold) ที่รอกำรตรวจสอบจำกฝ่ำยตรวจสอบ
คุณภำพได้ ซึ่งข้อมูลรำยละเอียดใน Ms Excel ดังกล่ำวจะ
ส่ ง ต่ อ ไปให้ ฝ่ ำ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ ใช้ ใ นกำรบริห ำรสิน ค้ ำ
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ เห็นด้วยที่จะใช้ขอ้ มูลสินค้ำ
บริษทั ฯ ควรพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม
้
ในกำรจัดท ำรำยงำนยอดคงเหลือ สินค้ำสำเร็จรูปในแบบ สำเร็จรูปจำกระบบ Mac 5 เพียงแหล่งเดียว เพื่อปองกัน
Ms Excel เนื่ อ งจำกมีควำมซ้ ำ ซ้อ นกับข้อ มูลในระบบ ควำมผิดพลำด
Mac 5 และหำกข้อมูลใน Ms Excel ไม่ถูกต้องครบถ้วนจะ ควำมคืบหน้ำ
ส่งผลให้ฝ่ำยคลังสินค้ำ ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ บริษทั ฯ ได้ให้ท่ีปรึกษำโปรแกรม Mac 5 มำช่วยแก้ไข
และฝำ่ ยขำยได้รบั ข้อมูลทีผ่ ดิ พลำดได้
โปรแกรมให้สำมำรถระบุขอ้ มูลที่จำเป็ นได้ เช่น Lot วันที่
ผลิต เลขที่ Pallet วันหมดอำยุ เป็ นต้น โดยตัง้ แต่วนั ที่
1 กันยำยน 2556 บริษทั ฯ ยกเลิกกำรใช้รำยงำนในรูปแบบ
Ms Excel และบริหำรสินค้ำโดยใช้รำยงำนที่ดงึ จำกระบบ
Mac5 เพียงแหล่งเดียวเท่ำนัน้
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11. รายการระหว่างกัน
11.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
1
2
3

4

5

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นำยตัน ภำสกรนที (นำยตัน)
นำงอิง ภำสกรนที (นำงอิง)
บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด (IGT)
ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ ำยเครื่องดื่มให้บริษทั ฯและได้รบั สิทธิ ์
จำกนำยตัน ภำสกรนที ในกำรผลิตและจำหน่ ำยสินค้ำที่ม ี
รูปนำยตัน รูปวำด สัญลักษณ์ และผลงำนออกแบบของ
นำยตันเป็ นระยะเวลำ 5 ปี
บริษทั เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มำเนจเม้นท์ จำกัด
(JPRM)
ดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร
บริษทั ภำสกรนที จำกัด (PAS)
ดำเนินธุรกิจโรงแรม










6 บริษทั กิน กับ ตัน จำกัด (KIN)
ดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร




7 บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN)
ดำเนินธุรกิจให้เช่ำและบริกำรพืน้ ทีแ่ ละให้บริกำรพืน้ ที่
สนำมฟุตบอล
8 บริษทั อีซลิ ่ี จำกัด (EZL)
ดำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร



9 บริษทั เวดดิง้ บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์ จำกัด (WED)
ดำเนินธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในสตูดโิ อและให้ใช้พน้ื ที่
จัดงำนแต่งงำน
10 บริษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จำกัด (TANENG)
ดำเนินธุรกิจอสังหำริมทรัพย์









ความสัมพันธ์
กรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
กรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
น.ส. ธัญธิตำ ภำสกรนที (เดิมชื่อ น.ส. กิตติมำ ภำสกรนที)
ซึง่ เป็ นพีส่ ำวนำยตันเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ 80.0%
(ณ 29 มีนำคม 2556)

มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำยตันและนำงอิง ภำสกรนที
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วย
สัดส่วนกำรถือหุน้ รวม 86.0% (ณ 30 เมษำยน 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำยตันและนำงอิง ภำสกรนที
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วย
สัดส่วนกำรถือหุน้ รวม 80.0% (ณ 30 เมษำยน 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำงอิง ภำสกรนที
นำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้
รวม 79.7% (ณ 29 เมษำยน 2556)
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนที และ น.ส. วริษำ ภำสกรนที
ซึง่ เป็ นบุตรสำวนำยตัน เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ถือหุน้ รวมกัน
91.1% (ณ 30 เมษำยน 2556)
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนที และ
นำยจำรุวร สุขพันธุถ์ ำวรซึง่ เป็ นน้องชำยนำงอิงถือหุน้
รวมกัน 54.0% (ณ 30 เมษำยน 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำงอิง ภำสกรนที
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วย
สัดส่วนกำรถือหุน้ รวม 80.7% (ณ 30 เมษำยน 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ นำยตันและนำงอิง ภำสกรนที
นำยตันและนำงอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วย
สัดส่วนกำรถือหุน้ รวม 91.1% (ณ 30 เมษำยน 2556)
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11.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง
1

บริษทั ไอ แอม
กรีนที จำกัด
(IGT)

ลักษณะรายการ
รำยได้ค่ำขำยสินค้ำ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555
584.78
5.74

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2556
1,034.43
206.92







ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย - โปรโมชัน่
สินค้ำแถมรำยเดือน
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

13.86

-

-





รำยกำรขำยสิน ค้ำ ประเภทเครื่อ งดื่ม ของบริษัท ฯ ให้แ ก่ IGT ซึ่ง เป็ น ผู้จ ัดจ ำหน่ ำยในช่อ งทำง
Traditional Trade ตำมสัญญำลงวันที่ 20 มิ.ย. 2554 ซึ่งเริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. 2554 – 30 มิ.ย.
2557
กำหนดรำคำขำยโดย IGT ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ จำกบริษทั ฯ ตำมรำคำขำยของบริษทั ฯ ซึ่งมีผล
อยู่ ณ วันที่ IGT ขำยผลิตภัณฑ์นนั ้ ให้แก่ลกู ค้ำ และบริษทั ฯ ออกใบแจ้งหนี้ โดยรำคำขำยใกล้เคียงกับ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยอื่นของบริษทั ฯ ในช่องทำงจัดจำหน่ำยเดียวกัน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกลุ่มเป้ำหมำยของ IGT ไม่ทบั ซ้อนกับกลุ่มเป้ำหมำยของผูจ้ ดั จำหน่ ำย
รำยอื่นซึง่ บริษทั ฯ ใช้บริกำรอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ให้สนิ ค้ำของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำไปสู่ฐำนลูกค้ำที่
มำกขึ้น นอกจำกนี้ ใ นส่ ว นของโครงสร้ำงรำคำ ทำงบริษัท ฯ มีน โยบำยก ำหนดโครงสร้ำ งรำคำที่
ยุตธิ รรมและสำมำรถแข่งขันได้ โดยหำกเทียบกับคู่ค้ำรำยอื่น บริษัทฯ มีกำรกำหนดโครงสร้ำงรำคำ
ขำยให้ IGT สูงกว่ำคู่ค้ำรำยอื่น จึงเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำมแนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรดังกล่ำวคือกำรชำระเงินคืนค่ำสินค้ำแถมที่ผู้จดั จำหน่ ำยแถมให้ลูกค้ำ ซึ่งเป็ นกำรแถมตำม
โปรโมชันประจ
่
ำเดือน ม.ค.-ต.ค. 2556 จำนวน 13.86 ล้ำนบำท ซึ่งกำรส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว
เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำ ในแต่ละเดือนและได้รบั กำรอนุ มตั โิ ดยรอง
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร โดยกำรจ่ำยเงินคืนค่ำสินค้ำแถมเป็นกำรคืนในรำคำเดียวกันกับรำคำขำยสินค้ำ
ให้ IGT ทัง้ นี้ในอดีต บริษทั ฯ ใช้วธิ กี ำรคืนสินค้ำแถมเป็นสินค้ำให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยในรอบบิลถัดไป ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นมำใช้วธิ กี ำรเดียวกันกับผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยอื่นในช่องทำงเดียวกัน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรโปรโมชันสิ
่ นค้ำแถมรำยเดือน เป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
และเป็ นแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจปกติ ทัง้ นี้ โปรโมชันสิ
่ นค้ำแถมประจำเดือนได้รบั กำรทบทวนโดย
ผูบ้ ริหำรและได้รบั กำรอนุ มตั ิโดยรองกรรมกำรผู้อำนวยกำร รวมถึงเป็ นกำรคืนในรำคำเดียวกันกับ
รำคำขำยสินค้ำให้ IGT ซึง่ บริษทั ฯ ก็ได้ปฏิบตั วิ ธิ เี ดียวกันกับผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยอื่นในช่องทำงเดียวกัน
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บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง
1

IGT (ต่อ)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย - ตูแ้ ช่
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

ปี 2556
0.09

-

0.09

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ




เป็ นรำยกำรสนับสนุ นตู้แช่สนิ ค้ำให้กบั ผู้ประกอบกำร 5 รำย ได้แก่ ศูนย์อำหำร 2 รำย รำยละ 1 ตู้
โรงเรียน 1 รำย จำนวน 1 ตู้ ร้ำนอำหำร 1 รำย จำนวน 2 ตู้ และให้กบั บริษทั ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 1 รำย
จำนวน 1 ตู้ เพื่อนำไปแสดงในรำยกำรโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมกำรขำย ทำงบริษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุ นตู้
แช่เครื่องดื่มของบริษัทฯ โดยผูป้ ระกอบกำรที่ต้องกำรตู้แช่เพื่อแช่ เครื่องดื่มของบริษัทฯ จะทำเรื่องขอ
สนับสนุ นผ่ำนทำง IGT และ IGT จะแจ้งผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดเครื่องดื่มของบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ โดยบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ำรณำและกำหนด รุ่น ขนำดของตูแ้ ช่ซง่ึ IGT จะเป็นผูจ้ ดั ซื้อและส่งมอบตู้แช่
ให้แก่ผปู้ ระกอบกำร และบริษทั ฯ จะสนับสนุนเป็นเงินผ่ำน IGT เท่ำนัน้ รำคำตูแ้ ช่ท่ี IGT มำเรียกเก็บจำก
บริษทั ฯ นัน้ คิดตำมรำคำทุนที่ IGT ซื้อมำจำกผูจ้ ำหน่ ำยตู้แช่ โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมนโยบำย
กำรสนับสนุ นตู้แช่ข องบริษัทฯ ที่ให้และได้แจ้ง กับผู้จดั จำหน่ ำยทุกรำย โดยได้ร ะบุถึงคุ ณสมบัติข อง
ผูป้ ระกอบกำรทีข่ อรับกำรสนับสนุนตูแ้ ช่และสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบกำรต้องปฏิบตั ิดงั นี้
คุณสมบัติ 1) ต้องอยู่ในย่ำนชุมชนและมีกำรขอสนับสนุ นจำกร้ำนนัน้ ๆ 2) มียอดขำยย้อนหลัง 6 เดือน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำเดือนละ 30 ลัง 3) พิจำรณำตำมที่บริษทั เห็นสมควรโดยมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเช่น
เป็นบริเวณทีม่ คี นมำใช้บริกำรหรือผ่ำนไปมำเป็ นจำนวนมำกหรือเป็ นช่องทำงกำรขำยทีส่ ำคัญเช่น ศูนย์
อำหำร โรงเรียน ร้ำนอำหำร
สิ่ งที่ ผป้ ู ระกอบการต้องปฏิ บตั ิ 1) ต้องติดสติกเกอร์เครือ่ งหมำยกำรค้ำทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูก้ ำหนด 2) ตู้แช่
จะต้องแช่ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ อิชติ นั ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของพืน้ ที่ โดยพนักงำนขำยของ IGT จะเป็ นผู้
แจ้งให้ผปู้ ระกอบกำรทรำบถึงสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ มือ่ ส่งมอบตูแ้ ช่
ค่าซ่อมตู้แช่ ค่ำซ่อมแซมทีเ่ กิดขึน้ ภำยใน 3 ปี หลังจำกร้ำนค้ำได้รบั ตูแ้ ช่ ทำงบริษทั ฯ จะช่วยรับผิดชอบ
ให้ไม่เกินร้อยละ 50 โดยสนับสนุนคืนให้ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยอีกช่องทำงหนึ่งซึ่งจะช่วยประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์
ของบริษทั ฯ ให้เป็ นทีจดจำและนึกถึง กำรให้กำรสนับสนุ นทุกรำยเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษทั ฯ และ
ได้รบั กำรพิจำรณำคุณสมบัตอิ ย่ำงถี่ถ้วนจำกผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดเครื่องดื่ม ต้นทุนตู้แช่เมือ่ เทียบ
กับผลกำรขำยสินค้ำของผูป้ ระกอบกำรทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุน บริษทั ฯ จะสำมำรถคืนทุนค่ำตู้แช่ ได้ภำยใน
1 ปี รวมถึงผลทีจ่ ะได้รบั จำกกำรประชำสัมพันธ์แบรนด์ของบริษทั ฯ
สำหรับกำรให้ตแู้ ช่แก่บริษทั ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เป็นประโยชน์โดยบริษทั ฯได้ประชำสัมพันธ์แบรนด์ของ
บริษทั ฯทำงโทรทัศน์ สำหรับรำคำตูแ้ ช่คดิ ตำมรำคำต้นทุนที่ IGT ซื้อมำและสำมำรถเปรียบเทียบได้กบั ผู้
จำหน่ำยรำยอื่นๆ จึงเห็นว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย –
ของทีร่ ะลึก
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

-

ปี 2556
1.55



-

-





เป็ นรำยกำรสังซื
่ ้อของทีร่ ะลึกสังท
่ ำพิเศษจำก IGT เพื่อนำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรขำยของ บริษทั ฯ
(ตุ๊กตำรูปนำยตันและสิน ค้ำที่ระลึกเช่ นกระเป๋ำ กระปุกออมสิน แก้วน้ ำ ที่แสดงและขำยบริเวณตัน
แลนด์ นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยำ)
รำยกำรดังกล่ ำวเป็ น ไปตำมสัญญำอนุ ญำตให้ใช้ส ิท ธิ ์ในกำรผลิตและจำหน่ ำยสินค้ำที่มรี ูปนำยตัน
รูปวำด สัญลักษณ์ และผลงำนออกแบบของนำยตัน ระหว่ำงนำยตัน กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554
โดยนำยตัน อนุญำตให้นำรูปนำยตัน รูปวำด สัญลักษณ์ และผลงำนออกแบบของนำยตัน ไปผลิตเป็ น
ั้
รูปปนและสิ
นค้ำทีม่ รี ปู รูปวำด สัญลักษณ์และผลงำนออกแบบดังกล่ำว ตีพมิ พ์ ติด หรือประทับอยู่เพื่อ
จ ำหน่ ำ ยให้แ ก่ บ ริษัท ที่น ำยตัน เป็ น กรรมกำร หรือ เป็ น ผู้ถือ หุ้น อยู่เ ท่ ำ นัน้ โดยนำยตัน ไม่ ค ิด
ค่ำตอบแทนและค่ำธรรมเนียมใดๆ นอกจำกนี้ นำยตัน สงวนสิทธิ ์ในกำรกำหนดรำคำสินค้ำที่ IGT จัด
จำหน่ ำย โดย IGT สำมำรถบวกกำไรเพิม่ จำกต้นทุนสินค้ำได้ไม่เกินอัตรำร้อยละ 10 เพื่อเป็ นค่ำ
ดำเนินกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรซื้อสินค้ำของทีร่ ะลึกทีม่ รี ูปนำยตันและผลงำนออกแบบของนำยตัน จำก IGT มำขำยบริเวณศูนย์
เรียนรู้ตนั แลนด์เนื่องจำกในระยะแรกบริษทั ฯ ต้องกำรทีจ่ ะสร้ำงแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็ นที่รู้จกั
อย่ำงรวดเร็วจึงได้ใช้นำยตันเป็นพรีเซ็นเตอร์ รวมถึงขำยสินค้ำทีม่ รี ปู นำยตันและผลงำนออกแบบของ
นำยตันดังกล่ ำวมำขำยและดึงดูดผู้ท่มี ำเยี่ยมชม ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่ได้มนี โยบำยที่จะให้แบรนด์ของ
บริษทั ฯยึดติดกับตัวนำยตันแต่เพียงผูเ้ ดียว บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆทีเ่ หมำะสม
เพือ่ โฆษณำและร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยในอนำคตต่อไป นอกจำกนี้ สินค้ำดังกล่ำว บริษทั ฯ ซื้อ
มำและจ ำหน่ ำ ยต่ อ ในรำคำที่สู ง กว่ ำ รำคำทุ น ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษัท ฯ รวมถึง เงื่อ นไขกำร
ดำเนินกำร เป็ นไปตำมสัญญำอนุ ญำตให้ใช้สทิ ธิ ์ จึงเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล มี
รำคำทีเ่ ป็นธรรมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555

ค่ำขนส่ง
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

ปี 2556
0.57
0.02

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ




สืบเนื่องจำกโปรโมชันรวยเปรี
่
้ยง 2 ในเดือ นเม.ย.-พ.ค. 2556 และโปรโมชันอิ
่ ชติ นั ทัวร์ย กแก๊ง
ฮอกไกโด ช่วงเดือนส.ค.-พ.ย. 2556 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รบั ควำมนิยมเป็ นอย่ำงมำกและ
บริษทั ฯ จัดส่งสินค้ำไปให้ทศ่ี นู ย์กระจำยสินค้ำของ IGT ไม่ทนั ทำงคู่คำ้ ของ IGT จึงขอนำรถขนส่งเข้ำ
มำรับทีห่ น้ำโรงงำนของบริษทั ฯ เองโดยตรง โดยทำงบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำขนส่ งทีท่ ำงคู่คำ้ ของ
IGT เบิกมำ จำนวน 53 เทีย่ ว โดยเป็ นกำรเบิกค่ำจ้ำงขนส่งตำมทีเ่ กิดจริง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ จำกเหตุสุดวิสยั เนื่องจำกสินค้ำของ บริษทั ฯ
ได้รบั ควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ทำให้บริษทั ฯ จัดส่งสินค้ำไม่ทนั คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรที่
ทำงคู่คำ้ ของ IGT ขอนำรถขนส่งมำรับทีห่ น้ำโรงงำนของบริษทั ฯ เองโดยตรงมีควำมสมเหตุสมผล ทำ
ให้ไม่เกิดภำวะของขำดตลำดอันจะกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ รำคำค่ำจ้ำงขนส่งตำมที่
เกิดขึ้น จริงดังกล่ำวเป็ น รำคำตลำดซึ่งสำมำรถเทีย บเคีย งได้กบั ผู้ให้บริกำรขนส่ งทัวไป
่ จึงเห็น ว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555

ค่ำอะไหล่รถยนต์
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

ปี 2556
0.14
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ


(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้
อีกในอนาคต)





รำยกำรดังกล่ำวมีรำยกำรซ่อมหลัก 1 รำยกำร จำนวนเงิน 68,224 บำท ในเดือน พ.ค. 2556 ซึ่งเป็ น
กำรเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ของรถขนส่งสินค้ำซึง่ ขับส่งสินค้ำไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงจังหวัดและ
เสีย ระหว่ำงทำง ทัง้ นี้ศูน ย์ซ่อ มได้ประเมินค่ ำซ่อ มศูน ย์มำเป็ นรำคำที่สูง ประมำณ 150,000 บำท
อย่ำงไรก็ตำม พนักงำนช่ำงซ่อมบำรุงของ IGT ซึง่ มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญ ได้แนะนำให้ไปซื้อ
เครือ่ งอะไหล่ เซียงกงจำกบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันที่ IGT ใช้บริกำรอยู่และได้รบั ส่วนลด เนื่องจำก
รถคันทีเ่ สียดังกล่ำวเป็ นรถมือสอง มีอำยุ 8 ปี ซึ่งหมดระยะประกันซ่อมศูนย์ แล้ว ทัง้ นี้ ช่ำงของ IGT
ช่วยดำเนินกำรซ่อมให้และเป็ นธุระจัดซื้อโดยใช้เครดิตของ IGT ซึ่งในภำยหลัง IGT ได้เรียกเก็บค่ำ
อะไหล่บวกค่ำซ่อมประมำณร้อยละ 4 ซึง่ ถูกกว่ำกำรนำไปซ่อมทีอ่ ่ซู ่อมทัวไปมำก
่
สำหรับรำยกำรอื่นๆ อีก 5 รำยกำรเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดในไตรมำส 2 จำนวน 2 รำยกำร และไตรมำส 3
จำนวน 3 รำยกำร ตำมลำดับ ได้แก่ 1) กำรเปลีย่ นยำงล้อรถ 1 คัน (4 เส้น) จำนวนเงิน 11,657 บำท
ซึ่งพบว่ำยำงล้อรถหมดสภำพ และขณะนัน้ รถได้ไปส่งของที่ IGT จึงได้นำรถไปเปลีย่ นยำงด่วนที่อู่
บริเวณใกล้เคียง (บริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน) โดยใช้เครดิตของ IGT ไปก่อน 2) กำรเปลีย่ นอะไหล่ยำง
รองแท่นเครือ่ ง จำนวนเงิน 10,006 บำท โดยยำงรองแท่นเครือ่ งฉีกขำดและเปื่อยยุ่ย อำจเกิดอันตรำย
ได้ 3) กำรเปลี่ยนชุดเบรคเนื่องจำกเบรคไม่อยู่ เกรงว่ำจะเกิดอันตรำย จำนวนเงิน 9,744 บำท
4) กำรเปลีย่ นอะไหล่คอมเพรสเซอร์แอร์มอื สองเพื่อทดแทนตัวเก่ำทีไ่ หม้และน้ ำยำแอร์รวั ่ จำนวนเงิน
26,407 บำท 5) กำรเปลีย่ นอะไหล่ตแู้ อร์เนื่องจำกตูแ้ อร์รวั ่ จำนวนเงิน 11,340 บำท ทัง้ 5 รำยกำร ได้
ขอซื้ออะไหล่จำกอู่ซ่อมรถที่ IGT ติดต่อเป็ นประจำ (บริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน) และใช้เครดิตของ IGT
ไปก่อนเพือ่ ได้รบั ส่วนลดพิเศษ โดยช่ำงของ IGT เป็นผูช้ ่วยซื้ออุปกรณ์และช่วยซ่อมให้
รำยกำรทัง้ หมดดังกล่ำวทำง IGT เป็นผูอ้ อกเงินไปก่อนและมำเบิกบริษทั ฯ ในภำยหลัง ในรำคำตำมที่
เกิดจริง โดยบวกค่ำบริกำรไม่เกินร้อยละ 5 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรนำรถไปซ่อมที่ IGT กำร
ซ่อมดังกล่ำวเป็ นเหตุสุดวิสยั ไม่มรี ำยกำรดังกล่ำวในไตรมำส 4 และจะไม่มรี ำยกำรนี้เกิดขึน้ อีกใน
อนำคต
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2556


2

บริษทั เจแปนนีส ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่
ไพร์ม เรสเตอร์ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด
รองส์ มำเนจเม้นท์
จำกัด (JPRM)

2.28
0.14

0.88
0.00











ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำโดยปกติบริษทั ฯ มีอู่ซ่อมรถทีใ่ ห้บริกำรตรวจสภำพและซ่อมรถของ
บริษทั ฯ เป็นประจำอยู่แล้ว รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสุดวิสยั อย่ำงไรก็ตำม ช่ำงซ่อมบำรุงของ IGT
มีควำมชำนำญซึ่งช่วยบริษทั ฯ ซ่อมรถให้ และได้รบั ส่วนลดจำกอู่ซ่อมรถที่ IGT ใช้บริกำรอันเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ จึงเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
กำชับแก่ผบู้ ริหำรว่ำในอนำคตหำกเกิดเหตุกำรณ์รถเสียต้องซ่อม ให้บริษทั ฯ นำรถไปซ่อมเอง โดยใน
เบือ้ งต้นอำจให้ IGT ช่วยต่อรองเจรจำเพื่อให้ได้ส่วนลดเหมือนที่ IGT ได้รบั เนื่องจำก IGT มีจำนวน
รถทีเ่ ยอะและมีอำนำจกำรต่อรองทีด่ กี บั ศูนย์ซ่อม และนับจำกนี้ไป บริษทั ฯ จะทำกำรซ่อมรถภำยใต้
ชือ่ บริษทั ฯ และจ่ำยเงินจำกบริษทั ฯ เอง ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวกับ IGT จะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
รำยกำรในปี 2555 เป็ นรำยกำรซื้อเครื่องปรุง เช่น น้ ำตำล เกลือ ซอส และอุปกรณ์ส้นิ เปลืองทีใ่ ช้ใน
ครัว เช่น ถุงขยะ จำก JPRM เนื่องจำกร้ำนอำหำรในเครือของ JPRM มีหอ้ งเก็บของและตัง้ อยู่ใกล้
สำขำร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ และเป็นรำยกำรค่ำรับรองโดยบริษทั ฯ ซื้ออำหำรจำก JPRM เพื่อรับรอง
ลูกค้ำ
รำยกำรซื้อวัตถุดบิ และอุปกรณ์มตี น้ ทุนไม่ต่ำงจำกรำคำทีเ่ สนอโดยคู่คำ้ รำยอื่น
รำคำอำหำรสำหรับกำรรับรองคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำ JPRM ทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรซื้อวัตถุดบิ และอุปกรณ์ จะไม่เกิดขึน้
อีกในอนำคต
สำหรับรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ใน ปี 2556 เป็ นรำยกำรค่ำรับรอง โดยบริษทั ฯ ซื้ออำหำรจำก JPRM เพื่อ
รับรองลูกค้ำ โดยรำคำอำหำรสำหรับกำรรับรองคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำ JPRM ทัวไป
่
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรรับรองลูกค้ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รำคำอำหำร
สำหรับกำรรับรองคิดรำคำปกติเหมือนทีค่ ดิ กับลูกค้ำ JPRM ทัวไป
่ จึงมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 74

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
รำยได้กำรขำยวัตถุดบิ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555
0.33
0.33

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2556
-

(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้
อีกในอนาคต)







2

JPRM (ต่อ)

รำยได้ค่ำธรรมเนียมบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

2.28
0.46

-





(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้
อีกในอนาคต)

3

บริษทั ภำสกรนที
จำกัด (PAS)

ค่ำใช้จ่ำยซื้อห้องพัก
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด




0.42
-

0.37
-






บริษทั ฯ ได้ขำยเนื้อวัวบำงส่วนให้แก่รำ้ นอำหำรในเครือของ JPRM ได้แก่ รำเมน แชมเปี้ยน และ ตัน
ตัน อิซำกำยะ บุฟเฟต์ ทัง้ นี้ เนื่องจำกร้ำนโตกิยะซึ่งเป็ นร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ได้ซ้อื เนื้อวัวเพื่อ
นำมำให้บริกำรในร้ำนอำหำร แต่เพือ่ เป็นกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือทีเ่ กินควำมต้องกำร บริษทั ฯ จึงขำย
วัตถุดบิ ดังกล่ำวให้ JPRM เป็นครัง้ ครำว
รำคำขำยคิดโดยรำคำทุนบวกกำไร 5%
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ ำรำยกำรดังกล่ ำวมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ น ไปตำมแนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
ในปี 2555 ผูบ้ ริหำรในส่วนธุรกิจร้ำนอำหำรของบริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจ
ร้ำนอำหำรให้แก่ผบู้ ริหำรธุรกิจร้ำนอำหำรในเครือของ JPRM
คิดค่ำธรรมเนียมโดยเรียกเก็บตำมเงินเดือนผูบ้ ริหำรทีใ่ ห้คำปรึกษำเป็นรำยเดือน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำม แนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรซื้อห้องพักจำก PAS ซึ่งดำเนินธุรกิจทีพ่ กั ตำกอำกำศ วิลล่ำ มำร็อก รีสอร์ท อ.ปรำณบุร ี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ นำมำใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น กำรเลีย้ งขอบคุณสือ่ มวลชน
ซื้อห้องพักในรำคำส่วนลดพิเศษประมำณ 50%
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ โดยบริษัทฯ ได้รบั
ส่วนลดค่ำห้องพัก 50% เพื่อนำมำใช้ในกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และมีควำมสมเหตุสมผล รวมถึงเป็ นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ
โดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
รำยได้กำรขำยช็อคโกแลต
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555
0.05
0.01

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2556
-





(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น
อีกในอนาคต)
4



บริษทั กิน กับ ตัน เงินกูย้ มื ณ ต้นงวด
จำกัด (KIN)
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด
(ลดลง)ระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

30.00
30.00

30.00
(30.00)
-

ดอกเบีย้ จ่ำย
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.00
0.00

0.14
-






รำยกำรขำยอำหำรประเภทช็อคโกแลต (จำกร้ำน Melt Me) ให้ PAS
มีรำคำขำยเทียบเคียงได้กบั กำรขำยให้ลกู ค้ำทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ำรำยกำรดังกล่ ำวมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ น ไปตำมแนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
เมือ่ 28 ธ.ค. 2555 บริษทั ฯ กูย้ มื เงินจำก KIN ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มหี ลักประกัน และมี
กำหนดชำระคืนเมือ่ ทวงถำม โดยบริษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดในเดือน ก.พ. 2556
คิดอัตรำดอกเบีย้ 4% ต่อปี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
ได้นำมำใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภำพคล่องให้บริษทั ฯ นอกจำกนี้ อัตรำดอกเบี้ย 4% ต่อปี
เป็ น อัต รำดอกเบี้ย ที่ต่ ำ กว่ำ อัต รำดอกเบี้ย ของสถำบัน กำรเงิน ที่บ ริษัท ฯ ได้ร ับ จึงเห็น ว่ ำ มีค วำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555

รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สนิ
และวัตถุดบิ /สินค้ำคงเหลือ
(ขำยธุรกิจอำหำร)
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

-

ปี 2556
94.93

-

-









ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

0.96
0.05





เนื่องจำกรำยได้และกำไรจำกกำรดำเนินธุรกิจอำหำรคิดเป็ นสัดส่วนน้อยเมือ่ เทียบกับธุรกิจเครื่องดื่ม
ซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ทำงบริษัทฯ จึงได้จำหน่ ำยส่ว นธุรกิจอำหำรให้แก่ บริษัท กินกับตัน จำกัด (KIN)
โดยจำหน่ ำยเฉพำะทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจของส่วนธุรกิจอำหำรในรำคำรวม 94.79 ล้ำน
บำท และได้ด ำเนิ น กำรส่ ง มอบทรัพ ย์ส ิน ดัง กล่ ำ วในวัน ที่ 1 มกรำคม 2556 ทัง้ นี้ บริษัทฯ ไม่ไ ด้
จำหน่ำยทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ส่วนทีเ่ หลือของส่วนธุรกิจอำหำรเนื่องจำกเป็นรำยกำรทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั
ฯ ตำมกฎหมำย ซึง่ กำรโอนสิทธิดงั กล่ำวจะต้องใช้เวลำในกำรขอคำยินยอมจำกคู่คำ้ ทุกรำย อย่ำงไรก็
ตำม บริษทั ฯ ได้รบั ชำระตำมทรัพย์สนิ และได้ชำระคืนหนี้สนิ ส่วนที่มไิ ด้จำหน่ ำยไปเรียบร้อยแล้วใน
ไตรมำส 1/2556
รำยกำรทรัพย์สนิ ธุรกิจร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ ทีจ่ ำหน่ำยให้แก่ KIN ได้แก่ อุปกรณ์ และส่วนตกแต่งที่
สำขำร้ำนอำหำร (Melt Me, โทคิยะ) และทีค่ รัวกลำง รวมถึงวัตถุดบิ และสินค้ำคงเหลือ ตำมสัญญำซื้อ
ขำยทรัพย์สนิ ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2555 ระหว่ำงบริษทั ฯ และ KIN เป็นจำนวนรวมทัง้ สิ้น 94.79 ล้ำน
บำท (ยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย)
นอกเหนือจำกในสัญญำข้ำงต้น บริษทั ฯ ได้ขำยชุดพนักงำนให้กบั KIN อีกเป็ นจำนวน 0.14 ล้ำนบำท
มูลค่ำรำยกำรทัง้ หมดจึงเท่ำกับ 94.93 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ มีกำไรจำกกำรขำยทรัพย์ส ินทัง้ หมด
ดังกล่ำวจำนวน 66,699.50 บำท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เนื่องจำกบริษทั ฯ มุง่ ทีจ่ ะดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มเป็ นหลัก รวมถึง รำยได้และกำไรจำกกำรดำเนินธุรกิจ
อำหำรคิดเป็ นสัดส่วนน้อยเมือ่ เทียบกับธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ทำงบริษัทฯ จึงได้จำหน่ ำย
ส่ ว นธุ ร กิจ อำหำรให้แก่ KIN คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วมีค วำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรซื้ออำหำรจำกร้ำนอำหำรของ KIN เพือ่ รับรองลูกค้ำ
รำยกำรค่ำอำหำรคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน KIN ทัวไป
่
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็นว่ำ กำรรับรองลูกค้ำเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ ข องบริษั ทฯ อีกทัง้
รำยกำรดังกล่ำวคิดค่ำอำหำรรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน KIN ทัวไป
่ จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 77

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง
5

บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN)

ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยซื้อหนังสือ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555
0.36
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2556
0.20
0.20






6

บริษทั อีซลิ ่ี จำกัด
(EZL)

รำยได้กำรขำยสินค้ำ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.17
0.06

-

(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้
อีกในอนาคต)

ค่ำรับรอง
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด






-

0.02
-





รำยกำรซื้อหนังสือ “วิถไี ม่ตนั ” และ “คำตัน” จำก TAN เพื่อนำมำแจกเป็ นของขวัญ และขำยในสำขำ
ร้ำน Melt Me ของบริษทั ฯ
กำหนดรำคำขำยโดยคิดรำคำส่ง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็ น ว่ ำ กำรซื้อ หนั ง สือ เพื่อ น ำมำแจกเป็ น ของขวัญ เป็ น กำร
ประชำสัมพันธ์ให้กบั บริษทั ฯ ทำงอ้อมและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ สำมำรถซื้อหนังสือได้
ในรำคำขำยส่ง จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
รายการในปี 2555 ได้แก่รำยกำรขำยสินค้ำประเภทวัสดุสน้ิ เปลืองเช่น ถุงขยะ ถุงมือ กระดำษเครือ่ งคิด
เลข ให้ EZILI เพือ่ ประโยชน์ในกำรจัดซื้อ โดยเป็นกำรรวมกลุ่มเพือ่ ซื้อสินค้ำจะช่วยเพิม่ อำนำจต่อรอง
ในกำรบริหำรต้นทุน ซึง่ รำคำขำยกำหนดโดยรำคำต้นทุนบวกกำไร 5%
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ำรำยกำรดังกล่ ำวมีควำมสมเหตุส มผลและเป็ น ไปตำมแนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรค่ำรับรองโดยบริษทั ฯ ซื้ออำหำรจำก EZL เพือ่ รับรองลูกค้ำจำนวน 15,120 บำทและค่ำอำหำร
คิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน EZL ทัวไป
่
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวคิดค่ำอำหำรรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน EZL
ทัวไป
่ จึงถือได้ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดย
ปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่ อาจมี

ความขัดแย้ง
7

บริษทั เวดดิง้
บิสซิเนส
คอนซัลแท้นท์
จำกัด
(WED)

ลักษณะรายการ
รำยได้ค่ำอำหำรทีจ่ ดั
โปรโมชันร่
่ วมกัน
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555
0.03
0.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2556
-






(รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น
อีกในอนาคต)

ค่ำใช้จ่ำยซื้อกระดำษต่อเนื่อง
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด



0.03
0.00

-





8

นำงอิง ภำสกรนที

เงินกูย้ มื ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด
(ลดลง)ระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

700.00
916.00
(866.00)
750.00

750.00
520.00
(270.00)
1,000.00

ดอกเบีย้ จ่ำย
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

54.08
3.00

41.95
3.40






เป็ นรำยกำรค่ำขำยอำหำรที่ลูกค้ำของ WED นำคูปองจำกกำรซื้อแพ็คเกจถ่ำยภำพมำใช้บริกำรที่
ร้ำนอำหำร
รำคำอำหำรคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรจัดโปรโมชันเป็
่ นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ รำคำที่
กำหนดไม่แตกต่ำงจำกทีค่ ดิ กับลูกค้ำทัวไป
่ รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปตำมแนว
ทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
เป็ นรำยกำรซื้อกระดำษต่อเนื่องเพื่อนำมำพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จรับเงิน เพื่อ นำมำใช้ใน
บริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ในกำรจัดซื้อ โดยเป็นกำรรวมกลุ่มเพือ่ ซื้อสินค้ำจะช่วยเพิม่ อำนำจต่อรองในกำร
บริหำรต้นทุน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ฯ และเป็นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
บริษทั ฯ กู้ยมื เงินจำกนำงอิง ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มหี ลักประกัน และมีกำหนดชำระคืน
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
ในปี 2555 คิดอัตรำดอกเบีย้ 5% ต่อปี ตัง้ แต่ไตรมำส 2 ปี 2556 คิดอัตรำดอกเบี้ย 4% ต่อปี และจะมี
กำรทบทวนอัตรำดอกเบีย้ ทุกไตรมำส
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ โดยเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
ได้นำมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภำพคล่องให้บริษทั ฯ นอกจำกนี้ อัตรำดอกเบี้ย 4% ต่อปี
เป็ น อัต รำดอกเบี้ย ที่ต่ ำ กว่ำ อัต รำดอกเบี้ย ของสถำบัน กำรเงิน ที่บ ริษัท ฯ ได้ร ับ จึงเห็น ว่ ำมีค วำม
สมเหตุสมผลและเป็นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

การคา้ ประกันและการจานอง
ผูค้ า้ ประกัน
1 นำยตัน ภำสกรนที

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

วงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นที่ ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
691.00
689.00 นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกันบุคคล
เต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 9
ปี จำนวน 691 ล้ำนบำท
(Tranche A ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 972 ล้ำนบำท
(Tranche B ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

972.00

834.36 นำยตัน ภำสกรนทีค้ ำ ประกัน บุ ค คล รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
เต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูก ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ยกเลิกไปเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2563
จ ำนวน 437.5 ล้ำ นบำท
(แปลงจำกวงเงินสินเชื่อ LC
Sight/Term, DL/LC, L/G,
T/R เดิม)

437.50

327.45 นำยตัน ภำสกรนทีค้ ำ ประกัน บุ ค คล รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
เต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูก ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ยกเลิกไปเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 224 ล้ำนบำท

224.00

73.80 นำยตัน ภำสกรนทีค้ ำ ประกัน บุ ค คล รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
เต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูก ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ยกเลิกไปเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว
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รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผูค้ า้ ประกัน
1 นำยตัน ภำสกรนที
(ต่อ)

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้
บริษทั ฯ

บริษทั ฯ

2

บริษทั ตัน
แอสเซ็ท จำกัด
(TAN)

บริษทั ฯ

วงเงิ นที่ ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
วงเงิ นสิ นเชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
วงเงินสินเชื่อ Bridge Loan, Bridge Loan
657.12 นำยตัน ภำสกรนทีค้ ำ ประกัน บุ ค คล
Medium-Term
Loan,
990.00
เต็มวงเงินทัง้ 3 วงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำ
Revolving Credit
Mediumประกันจะถูกยกเลิกไปเมือ่ เป็ นบริษัท
Term Loan
จดทะเบียน
770.00
Revolving
Credit 100.00
วงเงินกูร้ ะยะยำว 7 ปี จำนวน
1,800.00
- นำยตัน ภำสกรนที ค้ำประกันบุคคล
1,800 ล้ำนบำท
เต็มวงเงิน ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูก
ยกเลิกไปเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน
วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

วงเงินกูร้ ะยะยำวระยะเวลำ 9
ปี จำนวน 691 ล้ำนบำท
(Tranche A ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

691.00
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689.00 TAN ค้ำประกันในนำมนิติบุคคลเต็ม
วงเงิน และจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงกรรมสิทธิ ์ของ TAN ได้แก่โฉนด
เลขที่ 25468, 5214, 77370, 3878389, 197350

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มในกำรค้ ำ ประกัน
ดังกล่ำว

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกและ จำนองดังกล่ำว
ภำระจ ำนองจะถู ก ไถ่ ถ อนเมื่อ เป็ น
บริษทั จดทะเบียน

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผูค้ า้ ประกัน
2

บริษทั ตัน
แอสเซ็ท จำกัด
(TAN) (ต่อ)

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

วงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นที่ ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
972.00
834.36 TAN ค้ำประกันในนำมนิตบิ ุคคลเต็ม
วงเงิน และจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงกรรมสิทธิ ์ของ TAN ได้แก่โฉนด
เลขที่ 25468, 5214, 77370, 3878389, 197350

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 972 ล้ำนบำท
(Tranche B ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2563
จ ำนวน 437.5 ล้ำ นบำท
(แปลงจำกวงเงินสินเชื่อ LC
Sight/Term, DL/LC, L/G,
T/R เดิม)

437.50

327.45 TAN ค้ำประกันในนำมนิตบิ ุคคลเต็ม
วงเงิน และจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงกรรมสิทธิ ์ของ TAN ได้แก่โฉนด
เลขที่ 25468, 5214, 77370, 3878389, 197350

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 224 ล้ำนบำท

224.00

73.80 TAN ค้ำประกันในนำมนิตบิ ุคคลเต็ม
วงเงิน และจำนองที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงกรรมสิทธิ ์ของ TAN ได้แก่โฉนด
เลขที่ 25468, 5214, 77370, 3878389, 197350

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกและ จำนองดังกล่ำว
ภำระจ ำนองจะถู ก ไถ่ ถ อนเมื่อ เป็ น
บริษทั จดทะเบียน
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รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกและ จำนองดังกล่ำว
ภำระจ ำนองจะถู ก ไถ่ ถ อนเมื่อ เป็ น
บริษทั จดทะเบียน
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
ทัง้ นี้ภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกและ จำนองดังกล่ำว
ภำระจ ำนองจะถู ก ไถ่ ถ อนเมื่อ เป็ น
บริษทั จดทะเบียน

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผูค้ า้ ประกัน
3

บริษทั ภำสกรนที
จำกัด (PAS)

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

วงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นที่ ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
972.00
834.36 จ ำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้ำ งตำม
โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที่
2148 จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ์ กรรมสิท ธิ ์
ของ PAS ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 972 ล้ำนบำท
(Tranche B ของวงเงิน กู้
1,663 ล้ำนบำท)

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2563
จ ำนวน 437.5 ล้ำ นบำท
(แปลงจำกวงเงินสินเชื่อ LC
Sight/Term, DL/LC, L/G,
T/R เดิม)

437.50

327.45 จ ำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้ำ งตำม
โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที่
2148 จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ์ กรรมสิท ธิ ์
ของ PAS ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิ ด ค่ ำธร ร มเนี ย มใน กำร จ ำน อ ง
ดังกล่ำว

บริษทั ฯ

วงเงินกูร้ ะยะยำวครบกำหนด
ชำระวันที่ 31 มี.ค. 2564
จำนวน 224 ล้ำนบำท

224.00

73.80 จ ำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู ก สร้ำ งตำม
โฉนดเลขที่ 21533, น.ส. 3 ก เลขที่
2148 จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ์ กรรมสิท ธิ ์
ของ PAS ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะถูกไถ่
ถอนเมือ่ เป็นบริษทั จดทะเบียน

รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิ ด ค่ ำธร ร มเนี ย มใน กำร จ ำน อ ง
ดังกล่ำว
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รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิ ด ค่ ำธร ร มเนี ย มใน กำร จ ำน อ ง
ดังกล่ำว

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ผูค้ า้ ประกัน
4

บริษทั ตัน อิง
แอสเซ็ท จำกัด
(TAN ENG)

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้
บริษทั ฯ

วงเงิ นสิ นเชื่อ
วงเงินสินเชือ่ Bridge Loan,
Medium-Term Loan,
Revolving Credit

วงเงิ นที่ ใช้ไป
รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้
ณ 31 ธ.ค. 56
ประกัน/จานอง
(ล้านบาท)
Bridge Loan
657.12 Bridge Loan
990.00
- จำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลู กสร้ำ ง
Mediumตำมโฉนดเลขที่ 7123, 7126 ถ.
Term Loan
สุขมุ วิท 40 กทม. กรรมสิทธิ ์ของ
770.00
TANENG ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะ
Revolving
ถู ก ไถ่ ถ อนเมื่ อ เป็ น บริ ษั ท จด
Credit 100.00
ทะเบียน
วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

-

TANENG ค้ำประกันในนำมนิติ
บุคคลเต็มวงเงิน

Medium-Term Loan
-

-

จำนองที่ดิน พร้อ มสิ่ง ปลูกสร้ำ ง
ตำมโฉนดเลขที่ 7123, 7126 ถ.
สุขมุ วิท 40 กทม. กรรมสิทธิ ์ของ
TANENG ทัง้ นี้ ภำระจำนองจะ
ถู ก ไถ่ ถ อนเมื่ อ เป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียน
TANENG ค้ำประกันในนำมนิติ
บุคคลเต็มวงเงิน

ทัง้ นี้ ภำระจ ำนองไถ่ ถ อนได้เ มื่อ จด
ทะเบีย นจ ำนองเครื่อ งจัก รครบถ้ว น
และจดทะเบีนจำนองลำดับสองโฉนด
เลขที่ 13245, 33355 จ.พระนครศรี
อยุธยำ ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ ์ของบริษัทฯ
และภำระค้ำประกันจะถูกยกเลิกเมื่อ
เป็นบริษทั ฯจดทะเบียน
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเ่ กิดขึ้น
ในอดีต และเห็ น ว่ ำ เป็ น รำยกำรที่ม ี
ควำมจำเป็นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ไม่มกี ำร
คิดค่ำธรรมเนียมในกำรค้ำประกันและ
จำนองดังกล่ำว

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ
สรุปรำยละเอียดกำรค้ำประกันและกำรยกเลิกภำระค้ำประกันได้สรุปไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ หัวข้อย่อย 5.5.7 สัญญำกูย้ มื เงิน
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

11.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ ทำรำยกำรระหว่ำงกันด้วยควำมระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ กำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทุกรำยกำรเป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติ หรือเป็ นรำยกำรที่มคี วำมจำเป็ น
และมีควำมสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยเงื่อนไขต่ ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติและเป็ นไปตำมรำคำตลำด และดำเนินกำรเช่นเดียวกับทีป่ ฏิบตั กิ บั ลูกค้ำทั ่วไปที่มลี กั ษณะเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน สำหรับกำรกูย้ มื เงินกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั ฯ ดำเนินกำรไปเพื่อเสริมสภำพคล่องตำมควำมจำเป็ นเท่ำนัน้
11.4 มาตรการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ อนุมตั ริ ำยกำรระหว่ำงกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ โดยผ่ำนขัน้ ตอนกำรพิจำรณำตำมระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริษ ัท ฯ และผ่ำ นขัน้ ตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำ งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ งประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ ร่วมพิจำรณำถึงผลกระทบและให้มกี ำรกำหนดรำคำเป็ น ไปอย่ำงเหมำะสมตำม
เงื่อนไขกำรค้ำปกติเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขออนุ มตั ใิ นหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มเี งื่อนไขกำรค้ำโดยทั ่วไปในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั ฯ กับ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษทั ฯ อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษทั ฯ จึงขออนุ มตั ใิ นหลักกำร
ให้ฝำ่ ยจัดกำรสำมำรถอนุ มตั กิ ำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึง
กระทำกับคู่สญ
ั ญำทั ่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกร รมกำร
ตรวจสอบทุกไตรมำส
ในกรณีทก่ี รรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ กรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียผูน้ นั ้ ไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวกับบริษทั ฯ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
นอกจำกนี้ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ม ีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อ ำจเกิดขึ้น บริษทั ฯ จะจัดให้
ผู้เชี่ยวชำญอิส ระเป็ น ผู้ให้ควำมเห็น เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ ำว เพื่อ นำไปใช้ประกอบกำรตัดสิน ใจของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี
บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
11.5 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ ในปจั จุบนั และในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
โดยถือ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป ด้วยนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เป็ นธรรมและเป็ นไปตำมเงื่อ นไขกำรค้ำทั ่วไป โดยผ่ำน
กระบวนกำรพิจำรณำอนุ มตั ทิ ่ชี ดั เจน โปร่งใส ยุตธิ รรม เป็ นไปตำมหลักกำรกำรกำกับกิจกำรที่ ดี ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
และต้องเป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันตำมทีร่ ะบุในข้อ 3)
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11.6 สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สาคัญ
11.6.1 สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ าย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2554 บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำแต่งตัง้ บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด ให้เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำให้กบั บริษทั ฯ โดย
สัญญำฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2557
คูส่ ญ
ั ญำ

: บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผูจ้ ดั จำหน่ำย”) (เดิมชื่อ บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้
จำกัด)
บริษทั ฯ (“ผูผ้ ลิต”)

วันทีท่ ำสัญญำ:

: 20 มิถุนำยน 2554

วันทีส่ ญ
ั ญำมีผล

: 1 กรกฎำคม 2554

อำยุสญ
ั ญำ

:

อำณำเขต

: ผูผ้ ลิตตกลงให้ผจู้ ดั จำหน่ำยเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ
บริษทั ฯ ตำมทีไ่ ด้ตกลงกัน ในช่องทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้น
ช่องทำง Modern Trade

รำคำและเงื่อนไขกำรชำระเงิน

: ผูจ้ ดั จำหน่ำยต้องซือ้ ผลิตภัณฑ์จำกผูผ้ ลิตตำมรำคำขำยของผูผ้ ลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ
วันทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยขำยผลิตภัณฑ์นนั ้ ให้แก่ลูกค้ำและผูผ้ ลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยรำคำ
ดังกล่ำวได้ระบุไว้ในสัญญำ และผูจ้ ดั จำหน่ำยจะขำยสินค้ำให้กบั ร้ำนค้ำตำม
โครงสร้ำงรำคำทีผ่ ผู้ ลิตกำหนดไว้ในสัญญำ

ศูนย์กระจำยสินค้ำและกำรจัดส่งไปศูนย์
กระจำยสินค้ำ

: ผูจ้ ดั จำหน่ำยจะต้องหำพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้ำทีเ่ หมำะสมและเพียงพอเพื่อให้ผผู้ ลิตจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ผจู้ ดั จำหน่ำย

3 ปี (1 กรกฎำคม 2554 - 30 มิถุนำยน 2557)

ผูผ้ ลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยจะแจ้งให้
ผูผ้ ลิตได้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ยของผูผ้ ลิตเอง
กรรมสิทธิ ์ในผลิตภัณฑ์

: กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ท่เี ก็บรักษำอยูใ่ นศูนย์กระจำยสินค้ำเป็ นทรัพย์สนิ ของผูจ้ ดั
จำหน่ ำย

ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนกำรตลำดและส่งเสริมกำร
ขำย

: ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเก็บสินค้ำชำรุดบกพร่อง
ออกจำกท้องตลำด

: กรณี เป็ นความผิ ดพลาดของผู้ผลิ ต: ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรจัดเก็บสินค้ำทีช่ ำรุดบกพร่องออกจำกท้องตลำด
กรณี ผลิ ตภัณฑ์ที่ชารุดบกพร่อง: ผูผ้ ลิตตกลงรับผิดชอบและชำระคืนให้แก่ผจู้ ดั
จำหน่ ำยในอัตรำตำมทีต่ กลงกัน
กรณี เป็ นความผิ ดพลาดของผู้จดั จาหน่ าย: ผูผ้ ลิตไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
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กำรบอกเลิกสัญญำ

: กำรบอกเลิกสัญญำโดยมีเหตุอนั สมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยที่
มิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้
1) คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัวหรือตกเป็ นบุคคลล้มละลำย เลิกบริษทั หรือ
ชำระบัญชี
2) คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดกระทำผิดสัญญำนี้ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำให้เสร็จสิน้
ภำยใน 30 วัน หลังจำกได้รบั หนังสือเรียกร้องจำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง

ควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำก : ผูผ้ ลิตจะต้องกำหนดวิธใี ช้ วิธเี ก็บรักษำ คำเตือนและข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ท่ี
สินค้ำไม่ปลอดภัย
ถูกต้องและชัดเจนตำมสมควรและรับผิดต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกสินค้ำไม่
ปลอดภัยทัง้ หมดแต่เพียงฝำ่ ยเดียว โดยป้องกันผูจ้ ดั จำหน่ำยมิให้ได้รบั ควำม
เสียหำยเนื่องจำกข้อเรียกร้อง คดี ข้อกล่ำวหำ ค่ำปรับทีเ่ กิดขึน้ จำกสินค้ำทีไ่ ม่
ปลอดภัยอันเนื่องจำกกำรใช้
ข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับ

: ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มผี ลต่อไป 3 ปี หลังจำก
สัญญำนี้สน้ิ สุดลงหรือถูกบอกเลิก

11.6.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการผลิ ตและจาหน่ ายสิ นค้าที่ มีรปู นายตัน ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์ และ
ผลงานออกแบบของนายตัน ภาสกรนที
คูส่ ญ
ั ญำ

: นำยตัน ภำสกรนที (“ผูอ้ นุญำต” หรือ “นำยตัน”) กับ
บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผูไ้ ด้รบั อนุญำต”) (เดิมชื่อ บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้
จำกัด)

วันทีท่ ำสัญญำ:

: 1 กรกฎำคม 2554

วันทีส่ ญ
ั ญำมีผล

: 1 กรกฎำคม 2554

อำยุสญ
ั ญำ

: 5 ปี (1 กรกฎำคม 2554 - 30 มิถุนำยน 2559)

ค่ำตอบแทนสิทธิ

: อนุญำตไม่คดิ ค่ำตอบแทนและค่ำธรรมเนียมใดๆ สำหรับสิทธิทผ่ี ไู้ ด้รบั อนุญำต
ได้รบั ตำมสัญญำฉบับนี้
ั้
: ในกำรผลิตรูปปนและสิ
นค้ำทีม่ รี ูปผูอ้ นุญำต รูปวำด สัญลักษณ์และผลงำน
ออกแบบของ
ผูอ้ นุญำตดังกล่ำวตีพมิ พ์ ติด หรือประทับอยูน่ นั ้ ผูไ้ ด้รบั
อนุญำตต้องดำเนินกำรผลิตหรือว่ำจ้ำงบุคคลอื่นเพื่อผลิตสินค้ำทีเ่ หมำะสมกับ
สินค้ำแต่ละชนิด โดยค่ำใช้จำ่ ยเป็ นของผูไ้ ด้รบั อนุญำตเอง
: ผูอ้ นุญำตสงวนสิทธิ ์ในกำรกำหนดรำคำสินค้ำทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุญำตจัดจำหน่ำย โดยผู้
ได้รบั อนุญำตสำมำรถบวกกำไรเพิม่ จำกต้นทุนสินค้ำได้ไม่เกินอัตรำร้อยละ 10 เพื่อ
เป็ นค่ำดำเนินกำร

กำรผลิตและกำรขำยสินค้ำ

รำคำจำหน่ำยสินค้ำ
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หน้ำทีข่ องผูไ้ ด้รบั อนุญำต

กำรบอกเลิกสัญญำ

: ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตไม่มสี ทิ ธิท่ีจะโอนหรือจำหน่ ำยสิทธิและหน้ ำที่ตำมสัญญำนี้ไม่ว่ำ
ทัง้ หมดหรือบำงส่วนให้แก่ผอู้ ่นื นอกจำกจะได้รบั กำรอนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
จำกผูอ้ นุญำตเท่ำนัน้
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั อนุญำตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญำนี้
หรือพยำยำมใช้ขอ้ ตกลงในสัญญำนี้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดผูอ้ นุญำตมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญำทันทีโดยทำเป็ นหนังสือส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนและเมื่อสัญญำนี้ สน้ิ สุด
ลงไม่วำ่ ด้วยเหตุใดก็ตำม สิทธิต่ำง ๆ ทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุญำตตำมสัญญำนี้ จะสิน้ สุดลง
และไม่มผี ลบังคับใช้อกี ต่อไป
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12. ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
12.1. งบการเงิน
12.1.1. สรุปรายงานการสอบบัญชี
ประจางวด
ผู้สอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบ
ปี 2553 – ปี 2554
นำงสำวจันทร์ฉำย เกรียงศักดิ ์พงศ์ ผูส้ อบบัญชี ผู้สอบบัญ ชีได้ดำเนิ นกำรตรวจสอบบัญชีตำม
รับ อนุ ญ ำตเลขทะเบียน 5902 จำกส ำนักงำน มำตรฐำนกำรสอบบัญ ชีท่ีรบั รองทั ่วไปและให้
สอบบัญชี เจ.ที.ออดิท
ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนของ บริษทั ฯ
โดยถู ก ต้ อ งตำมที่ ค วรในสำระส ำคัญ ตำม
หลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป
ปี 2555

นำงมัญ ชุ ภ ำ สิง ห์ สุ ข สวัส ดิ ์ ผู้ ส อบบัญ ชี ร ับ
อนุญำตเลขทะเบียน 6112 จำกบริษทั เคพีเอ็ม
จี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญ ชีได้ดำเนิ นกำรตรวจสอบบัญชีตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญ ชีท่ีรบั รองทั ่วไปและให้
ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนิ นงำน และกระแส
เงิน สดของบริษ ัท ฯ โดยถู ก ต้อ งตำมที่ค วรใน
สำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป

ปี 2556

นำงมัญ ชุ ภ ำ สิง ห์ สุ ข สวัส ดิ ์ ผู้ ส อบบัญ ชี ร ับ
อนุญำตเลขทะเบียน 6112 จำกบริษทั เคพีเอ็ม
จี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็ น ผูส้ อบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญ ชีได้ดำเนิ นกำรตรวจสอบบัญชีตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญ ชีท่ีรบั รองทั ่วไปและให้
ควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดง
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงิน
สดของบริ ษ ั ท ฯ โดยถู ก ต้ อ งตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

12.1.2. ตารางสรุปงบการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2554
ล้านบาท
%

รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้สุทธิจำกมหำอุทกภัย*
รำยได้อ่นื
รวมรำยได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ขำดทุนสุทธิจำกมหำอุทกภัย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้ -รำยกำรมหำอุทกภัย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โครงกำร
ผลประโยชน์พนักงำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -สุทธิภำษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กำไร(ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน –ไม่รวมรำยกำรอุทกภัยและผลกำร
ดำเนินงำนทีย่ กเลิก
กำไร(ขำดทุน) –ไม่รวมรำยกำรอุทกภัย, ผลกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก และ
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โครงกำร
ผลประโยชน์พนักงำน
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)**
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน –ไม่รวมรำยกำรอุทกภัยและผลกำรดำเนินงำนที่
ยกเลิก
หมายเหตุ

2555
ล้านบาท
%

2556
ล้านบาท
%

1,056.8
0.3
1,057.1

100.0%
0.0%
100.0%

3,906.8
518.8
57.3
4,482.9

87.1%
11.6%
1.3%
100.0%

6,484.4
47.5
6,531.8

99.3%
0.7%
100.0%

(927.6)
(228.7)
(72.6)
(580.6)
(752.4)
(26.2)
(778.6)
(12.4)
(791.0)

(87.8%)
(21.6%)
(6.9%)
(54.9%)
(71.2%)
(2.5%)
-

(63.9%)
(11.9%)
(3.0%)
21.2%
(2.8%)
(3.0%)
15.5%
0.1%
15.6%

(4,425.0)
(931.2)
(130.3)
1,045.3
(161.6)
883.7
883.7

(67.7%)
(14.3%)
(2.0%)
16.0%
(2.5%)
-

(73.7%)
(1.2%)
(74.8%)

(2,866.1)
(531.5)
(134.9)
950.4
(125.3)
(132.3)
692.9
4.8
697.7

-

-

-

-

(2.0)

(0.0%)

(791.0)

(74.8%)

697.7

15.6%

(2.0)
881.7

(0.0%)
13.5%

(171.8)

(16.3%)

431.6

9.6%

1,045.3

16.0%

(198.0)

(18.7%)

306.4

6.8%

883.7

13.5%

(1.4)

1.0

0.9

(0.3)

0.4

0.9

13.5%
13.5%

* รำยได้สทุ ธิจำกมหำอุทกภัยของปี 2555 จำนวน 518.8 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้เงินชดเชยจำกบริษทั ประกันภัย 569.4 ล้ำนบำท สุทธิกบั ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำย
อำคำรและอุปกรณ์ 50.5 ล้ำนบำท
** ปรับเป็ นมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้เป็ น 1 บำท/หุน้
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น

2554
ล้านบาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้เงินชดเชยจำกกำรประกันภัย
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ระหว่ำงกำรขอคืน
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน-ส่วนงำนทีด่ ำเนินอยู่
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน-ส่วนงำนทีด่ ำเนินอยู่
รวมสิ นทรัพย์ –ส่วนงานที่ดาเนิ นงานอยู่
รวมสิ นทรัพย์ –ส่วนงานที่หยุดดาเนิ นงาน
หนี้ สิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้คำ่ ซือ้ สินทรัพย์
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
เงินกูย้ มื ระยะยำวชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน–ส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนอยู่
เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน–ส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนอยู่
รวมหนี้ สิน –ส่วนงานที่ดาเนิ นงานอยู่
รวมหนี้ สิน –ส่วนงานที่หยุดดาเนิ นงาน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว – หุน้ สำมัญ
ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว -ทุนสำรองตำมกฎหมำย
กำไร (ขำดทุน) สะสม ยังไม่จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนิ้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น –ส่วนงานที่ดาเนิ นงานอยู่
รวมหนิ้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น-รวมส่วนที่หยุดดาเนิ นงาน

2555
%

ล้านบาท

2556
%

ล้านบาท

%

115.6
227.5
13.7
600.0
100.8
49.4
1.7
1,108.8
1,640.0
1.1
132.3
0.6
1,774.0
2,882.8
182.3

4.0%
7.9%
0.5%
20.8%
3.5%
1.7%
0.1%
38.5%
56.9%
0.0%
4.6%
0.0%
61.5%
100.0%
6.3%

12.7
459.9
123.2
176.3
454.0
3.8
1,229.9
33.4
3,937.6
2.7
1.8
3,975.5
5,205.4
165.6

0.2%
8.8%
2.4%
3.4%
8.7%
0.1%
23.6%
0.6%
75.6%
0.1%
0.0%
76.4%
100.0%
3.2%

83.7
809.0
98.5
93.0
338.5
11.2
1,433.8
120.5
4,981.9
2.5
2.2
5,107.1
6,540.9
-

1.3%
12.4%
1.5%
1.4%
5.2%
0.2%
21.9%
1.8%
76.2%
0.0%
0.0%
78.1%
100.0%
-

328.4
156.6
36.9
565.9
50.0
0.8
1,138.6
1,195.5
700.0
3.4
1,898.9
3,037.6
94.7

11.1%
5.3%
1.2%
19.1%
1.7%
0.0%
40.1%
40.2%
23.6%
0.1%
63.9%
102.3%
3.2%

640.7
420.6
3.7
388.2
221.8
9.0
5.5
1,689.6
1,749.9
780.0
4.5
2,534.4
4,224.0
73.2

12.1%
7.9%
0.1%
7.3%
4.2%
0.2%
0.1%
31.9%
33.0%
14.7%
0.1%
47.8%
79.7%
1.4%

355.8
288.9
23.5
165.3
140.8
230.8
8.9
1,214.0
2,350.9
1,000.0
7.7
3,358.6
4,572.6
-

5.4%
4.4%
0.4%
2.5%
2.2%
3.5%
0.1%
18.6%
35.9%
15.3%
0.1%
51.3%
69.9%
-

600.0
600.0
(667.1)
(67.1)
2,970.4
3,065.1

20.2%
20.2%
(22.5%)
(2.3%)
100.0%
103.2%

1,000.0
1,000.0
43.3
30.6
1,073.9
5,297.9
5,371.0

18.9%
18.9%
0.8%
0.6%
20.3%
100.0%
101.4%

1,300.0
1,000.0
56.1
45.0
867.2
1,968.3
6,540.9
6,540.9

19.9%
15.3%
0.9%
0.7%
13.3%
30.1%
100.0%
100.0%
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งบกระแสเงิ นสด

2554
ล้านบาท

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ดอกเบีย้ รับ
เงินชดเชยจำกกำรประกันภัยทีไ่ ด้รบั รูแ้ ล้ว
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ
ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อ่นื
สินค้ำคงเหลือ
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ระหว่ำงกำรขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน - ส่วนงานที่ดาเนิ นงานอยู่
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
รับดอกเบีย้
เงินชดเชยได้รบั จำกบริษทั ประกันภัย
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์
ซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ขำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน- ส่วนงานที่ดาเนิ นงานอยู่
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
จ่ำยดอกเบีย้
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื
ชำระคืนเงินกูย้ มื
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้ สำมัญ
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น- ส่วนงานที่ดาเนิ นงานอยู่
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ- ส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนอยู่
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 ม.ค.
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธ.ค.
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2555
ล้านบาท

2556
ล้านบาท

(778.6)
5.9
0.1
1,175.2
(0.3)
(600.0)
26.2
5.4
12.7
3.3
(150.1)

692.9
141.1
0.2
(0.8)
(569.4)
125.3
0.5
(27.6)
50.5
0.9
43.3
132.3
589.2

883.7
266.8
0.3
(1.4)
161.6
4.8
3.7
(3.9)
3.0
(0.1)
(0.0)
(0.2)
12.8
1,331.1

(227.5)
66.0
(49.4)
(100.3)
(1.9)
(7.6)
156.3
5.4
44.6
0.7
(263.7)

(232.5)
(67.6)
(405.1)
(75.5)
(1.6)
6.7
264.1
(33.3)
171.3
4.7
220.4

(344.2)
30.9
107.1
83.3
(6.1)
6.8
(170.4)
(5.3)
(85.4)
3.2
950.9

0.3
(2,235.5)
(0.7)
(2,235.9)

0.8
1,169.4
(61.4)
(2,643.6)
(1.8)
(1,536.6)

1.4
(59.1)
(1,532.4)
93.2
(0.2)
4.5
(1,492.6)

(33.7)
2,223.9
375.0
2,565.2
65.6
50.1
115.6

(142.5)
4,656.9
(3,701.1)
400.0
1,213.3
(102.9)
115.6
12.7

(168.7)
2,502.5
(1,744.6)
589.2
47.5
36.1
83.7
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12.1.3. อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
ระยะเวลำชำระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร –ไม่รวมรายการอุทกภัย
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน –ไม่รวมรายการอุทกภัย
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี ำระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ –ตำมข้อกำหนดของธนำคำร *
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้
(กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน+ต้นทุนทำงกำรเงิน+ภำษี) / ต้นทุนทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้
(กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน–ไม่รวมรำยกำรอุทกภัยและผลกำรดำเนินงำนที่
ยกเลิก) / ต้นทุนทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) **
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash Basis)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปนั ผล
หมำยเหตุ

หน่ วย

2554

2555

2556

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
เท่ำ
วัน
วัน

1.0
0.3
(0.7)
4.6
77.5
22.2
16.2
5.9
60.8
33.0

0.7
0.3
0.5
11.4
31.7
15.8
22.8
9.9
36.3
18.2

1.2
0.7
0.8
10.2
35.2
17.0
21.2
12.5
28.9
27.6

%
%
%
%
%
%

12.2
-16.3
-16.3
n/a
-18.7
-37.6

26.6
9.6
11.0
211.0
7.7
50.7

31.8
15.4
16.1
95.3
13.5
66.7

%
%
เท่ำ

-16.2
-23.1
0.9

8.2
16.1
1.0

15.0
25.8
1.1

เท่ำ
เท่ำ
เท่ำ

n/a
n/a
3.7

3.9
3.0
1.9

2.3
2.0
1.2

เท่ำ

-31.1

7.3

6.9

เท่ำ

-6.6

3.4

6.5

เท่ำ
เท่ำ
%

-6.3
-0.4
-

4.3
0.2
-

3.3
0.3
-

กำรคำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมตำรำงข้ำงต้นนี้อำ้ งอิงถึงข้อมูลทีเ่ ปิดเผยตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของส่วนงำนทีด่ ำเนินอยู่ (ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ) และไม่นำข้อมูลของ
ส่วนงำนทีห่ ยุดดำเนินงำนแล้ว (ธุรกิจอำหำร) มำรวมคำนวณ
* อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของธนำคำรกำหนดไว้ไม่เกิน 2.5 เท่ำ โดยให้นบั รวม Sub-Debt เป็ นส่วนหนึง่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และส่วนของหนี้สนิ
ให้หกั เงินกูย้ มื ส่วนทีเ่ ป็ น Sub-Debt ทัง้ นี้ ธนำคำรยกเว้นเงือ่ นไขกำรดำรง อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำหรับปี 2554
** อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) มีสตู รคำนวณจำก EBITDA / (ดอกเบีย้ จ่ำย+เงินกูย้ มื ระยะยำวชำระภำยในหนึง่ ปี ) ตำมข้อกำหนดของธนำคำร
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12.1.4. การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
1) เหตุกำรณ์สำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนทีผ่ ำ่ นมำ
ระหว่ำงปี 2553 บริษทั ฯ ยังไม่มรี ำยได้ เนื่องจำกได้เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ เมื่อเดือนกันยำยน โดยมีกจิ กรรมหลักเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ
ซือ้ ทีด่ นิ และขอใบอนุญำตทีเ่ กีย่ วข้องในกำรประกอบธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปลำยปี 2553 บริษทั ฯ ได้เริม่ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอก
เพื่อผลิตเครื่องดื่มดับเบิล้ ดริง๊ ค์ซง่ึ ได้วำงจำหน่ำยและรับรูเ้ ป็ นรำยได้ในเดือนมกรำคม 2554 ต่อมำเกิดเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยในเดือน
ตุลำคม 2554 ซึ่งเป็ นช่วงเวลำที่โรงงำนได้เริม่ ทดสอบกระบวนกำรผลิตซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรสำยกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวด
และ 1 สำยกำรผลิตกล่อง ส่งผลให้โรงงำนของบริษทั ฯ ได้รบั ควำมเสียหำย (ดังรำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำง) บริษทั ฯ จึงต้องทำ
กำรจ้ำงผลิตส่งผลให้รำยได้ของปี 2554 เป็ นรำยได้ทเ่ี กิดจำกผลกำรดำเนินงำนในส่วนของกำรจ้ำงผลิตทัง้ จำนวน
การรับรู้ทางบัญชี -ค่าใช้จ่ายและเงิ นชดเชยจากการประกันภัยมหาอุทกภัย
เงินชดเชยได้รบั จำกบริษทั ประกันภัย หลังวันที่ 31 ธ.ค. 2554
เงินชดเชยได้รบั จำกบริษทั ประกันภัย ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2555
เงิ นชดเชยจากการประกันภัยที่ได้รบั รู้แล้ว
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์
รวมค่าใช้จ่ายมหาอุทกภัย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากมหาอุทกภัย

2554
ล้านบาท
600.0
600.0
(5.4)
(1,175.2)
(1,180.6)
(580.6)

2555
ล้านบาท
569.4
569.4
(50.5)
(50.5)
518.8

ทีม่ ำ: หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ข้อ 3 ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยของไทย

ในช่วงต้นปี 2555 (มี.ค.-เม.ย. 2555) โรงงำนสำมำรถเริม่ กระบวนกำรผลิตเป็ นครัง้ แรกด้วยกำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวด และ 1
สำยกำรผลิตกล่อง และได้ทยอยเพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตกล่องในเดือนกรกฎำคม 2555 และ 1 สำยกำรผลิตขวดในเดือน
กันยำยน 2555
นอกจำกนี้ ในเดือนมีนำคม 2556 บริษทั ฯ ยังได้เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยขวด ส่งผลให้ ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกำลังกำรผลิต
รวมทัง้ หมด 3 สำยกำรผลิตขวด และ 2 สำยกำรผลิตกล่อง
เมื่อพิจำรณำตำมเหตุกำรณ์ขำ้ งต้นพบว่ำ งบกำรเงินสำหรับปี 2553 ถึงปี 2554 มิได้สะท้อนผลกำรดำเนิ นงำนที่แท้จริงของบริษทั ฯ
เนื่องจำกเป็ นช่วงที่บริษทั ฯ อยู่ในระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อดำเนินธุรกิจกำรผลิตและจำหน่ ำยเครื่องดื่ม ประกอบกับได้รบั
ผลกระทบจำกมหำอุทกภัยทีส่ ง่ ผลให้กำรดำเนินงำนต้องหยุดชะงักไปช่วงหนึ่ง ดังนัน้ กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนจะมุ่งเน้ นถึงกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลตำมงบกำรเงินสำหรับปี 2555 และปี 2556 เป็ นสำคัญ เนื่องจำกผูบ้ ริหำรเชื่อว่ำเป็ นข้อมูลที่สะท้อนผลกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ ได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บทวิเครำะห์จะกล่ำวถึงเฉพำะส่วนธุรกิจเครื่องดื่มอย่ำงเดียว เนื่องจำกส่วนธุรกิจอำหำรถูก
จำหน่ ำยออกไปในเดือนมกรำคม 2556 โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (กรุณำดูรำยละเอียดกำรจำหน่ ำย
ทรัพย์สนิ ของส่วนธุรกิจอำหำรเพิม่ เติมในส่วนที่ 2-11 รำยกำรระหว่ำงกัน)
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2) กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และกำรขยำยส่วนแบ่งกำรตลำด
ธุรกิจเครื่องดื่มจัดเป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรแข่งขันด้ำนรำคำทีร่ ุนแรงธุรกิจหนึ่ง โดยบริษทั ฯ ต้องเผชิญกับกำรแข่งขันจำกคู่แข่งขัน ทีผ่ ลิต
เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม (Ready to drink) ทีห่ ลำกหลำย ซึ่งผูผ้ ลิตหลำยรำยมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์กำรตลำดเชิงรุกและมี
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมีกำรพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิม่ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและจุดขำยให้กบั ผลิตภัณฑ์
มำกขึน้ โดยพบว่ำ ตัง้ แต่กลำงปี 2555 ทีผ่ ำ่ นมำ มีผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มถูกพัฒนำและวำงจำหน่ำยเป็ นจำนวนมำก ดังนัน้ หำกบริษทั ฯ
ไม่สำมำรถพัฒนำและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับควำมต้องกำรบริโภคทีส่ งู ขึน้ ได้ทนั ท่วงที อำจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงและผลกำรดำเนินงำนในเชิงลบได้
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ ได้กำหนดแผนงำนวิจยั เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมำวำงจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง และกำหนดแนวทำงกำร
ปรับกลยุทธ์กำรขำยทีฉ่ บั พลันต่อกำรเปลีย่ นแปลงสถำนกำรณ์ตลำด เพื่อกระตุน้ ควำมต้องกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง และดึงดูดควำมต้องกำรบริโภคจำกผูบ้ ริโภครำยใหม่เพื่อเพิม่ ส่วนแบ่งของตลำด สำหรับช่วงระยะเวลำ 3 ปี ทผ่ี ำ่ นมำบริษทั ฯ
ได้วำงจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไปทัง้ หมด 17 รสชำติ
3) กำรพยำกรณ์กำรขำย กำรวำงแผนกำรผลิต และกำรบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำของเครื่องจักร อุปกรณ์ ค่ำเช่ำทีด่ นิ ซึง่ ต้นทุนกำรผลิตต่อ
หน่ วยจะลดลงเมื่อบริษทั ฯ มีปริมำณกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จำเป็ นต้องพยำกรณ์กำรขำยล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนกำรผลิต
ตลอดจนบริหำรกำรจัดซือ้ วัตถุดบิ และกำรกระจำยสินค้ำได้อย่ำงเหมำะสม
ปจั จัยหลักทีก่ ำหนดปริมำณกำรบริโภค ได้แก่ ฤดูกำล และกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย โดยพบว่ำอัตรำกำรบริโภคเครื่องดื่มชำพร้อมดื่ม
จะสูงขึน้ ในช่วงฤดูรอ้ นและต่ำลงในช่วงฤดูหนำว ดังนัน้ บริษทั ฯ ต้องปรับกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรขำยให้เหมำะสมและสอดคล้องต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำกำรบริโภคในแต่ละช่วงเวลำของปี
สำหรับกำรบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ย บริษทั ฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตซึง่ สนับสนุนให้กำร
บริหำรจัดกำรต้นทุน มีประสิทธิภำพมำกขึน้ (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในข้อ 3 “กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์”) นอกจำกนี้
บริษทั ฯ ยังได้ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนกำรผลิตปจั จุบนั รวมถึงกำรตรวจกำรใช้ทรัพยำกรว่ำถูกใช้ไปอย่ำงเหมำะสมและคุม้ ค่ำ
หรือไม่ อำทิเช่น ตรวจสอบว่ำมีกำรใช้บุคคลำกรมำกเกินไป วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกำรผลิตถูกใช้ไปอย่ำงคุม้ ค่ำ เพื่อกำหนดต้นทุนมำตรฐำน
ต่อหน่วยกำรผลิตทีเ่ หมำะสม
รายได้
ระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีรำยได้รวมจำนวน 1,057.1 ล้ำนบำท 4,482.9 ล้ำนบำท และ 6,531.8 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และมีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 1,056.8 ล้ำนบำท 3,906.8 ล้ำนบำท และ 6,484.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตจำกปี 2554 เท่ำกับ 269.7% และจำกปี 2555 เท่ำกับ 66.0% ซึ่งเป็ นอัตรำกำรเติบโตที่ค่อนข้ำงสูงเนื่องจำกรำยได้จำกกำร
ขำยในปี 2554 สะท้อนผลกระทบจำกมหำอุทกภัย ในขณะที่ในช่วงปี 2555 โรงงำนสำมำรถดำเนินกำรผลิตได้และบริษทั ฯ ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน 7 รสชำติและทำกำรส่งเสริมกำรขำยอย่ำงมำกเพื่อ เพิม่ ส่วนแบ่งกำรตลำด รวมถึงแบรนด์สนิ ค้ำเริม่ เป็ นที่รจู้ กั
และมีกำรกระจำยสินค้ำที่ครอบคลุมมำกขึน้ นอกจำกนี้ ในช่วงต้นปี 2556 บริษทั ฯ ได้วำงจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ภำยใต้ช่อื กำรค้ำ
เย็น เย็น ซึง่ ได้รบั กำรตอบรับอย่ำงดีจำกผูบ้ ริโภคและเพิม่ ส่วนแบ่งกำรตลำดอย่ำงรวดเร็ว
ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 รำยได้จำกกำรขำยส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยอิชติ นั กรีนที โดยมีกำรขำยให้ตลำดค้ำปลีกสมัยใหม่ต่อตลำด
ค้ำปลีกดัง้ เดิมอยูใ่ นสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกัน
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รำยได้อ่นื หลักๆ เป็ นกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนในช่วงเวลำที่นำเข้ำเครื่องจักร
ณ ขณะนัน้ โดยกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนมียอดในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 จำนวน 0 บำท 52.8 ล้ำนบำท และ 41.0 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
โครงสร้างรายได้
รำยได้จำกกำรขำย สุทธิ
รำยได้สุทธิจำกมหำอุทกภัย
รำยได้อ่นื
รำยได้รวม
อัตรำกำรเติบโตของยอดขำย (%)
ส่วนแบ่งตลำด* (%)
จำนวนรสชำติ

ปี 2554
ล้านบาท
1,056.8
0.3
1,057.1

ปี 2555
%
100.0%
0.0%
100.0%

n/a
7.7%
9 รสชำติ

ปี 2556

ล้านบาท
%
3,906.8
87.1%
518.8
11.6%
57.3
1.3%
4,482.9
100.0%
269.7%
27.1%
16 รสชำติ

ล้านบาท
%
6,484.4
99.3%
47.5
0.7%
6,531.8
100.0%
66.0%
42.1%
17 รสชำติ

ทีม่ ำ: * ดัชนีคำ้ ปลีกของ Nielsen ข้อมูล มกรำคม 2557

ต้นทุนขาย
ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ำ่ นมำ (ปี 2554 ถึงปี 2556) ต้นทุนขำยโดยหลักของบริษทั ฯ คือ วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองคิดเป็ นประมำณ 90.0%
ของต้นทุนขำยรวม รำยละเอียดต้นทุนขำยปรำกฎดังตำรำงด้ำนล่ำง
ต้นทุนขาย

ปี 2554
ล้านบาท

วัตถุดบิ วัสดุสน้ิ เปลือง และกำรเปลีย่ นแปลง
ในสินค้ำสำเร็จรูป
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภค (เชือ้ เพลิงแก๊ส, ไฟฟ้ำ,
ประปำ)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขนส่ง
ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับพนักงำน
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยหุน้ เป็ นเกณฑ์
อื่นๆ
รวมทัง้ หมด
รำยได้จำกกำรขำย (ล้ำนบำท)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)

ปี 2555
%

ล้านบาท

ปี 2556
%

ล้านบาท

%

896.5

96.6%

2,504.3

87.4%

3,766.5

85.1%

2.3

0.2%

133.1

4.6%

256.2

5.8%

0.2

0.0%

79.1

2.8%

161.6

3.6%

20.7
3.8
4.2
927.6

2.2%
0.4%
0.4%
100.0%
1,056.8
12.2%

46.0
42.8
14.4
46.5
2,866.1

1.6%
1.5%
0.5%
1.6%
100.0%
3,906.8
26.6%

61.6
76.0
2.9
100.7
4,425.0

1.4%
1.7%
0.1%
2.3%
100.0%
6,484.4
31.8%

ระหว่ำงปี 2554 ถึงปี 2556 บริษทั ฯ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกกำรดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มเป็ น 12.2% 26.6% และ 31.8% ตำมลำดับ
โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้นของปี 2554 ค่อนข้ำงต่ำเนื่องจำกโรงงำนยังไม่สำมำรถดำเนินกำรผลิตได้อย่ำงเต็มทีแ่ ละได้วำ่ จ้ำงผูผ้ ลิต
ภำยนอกเป็ นผูผ้ ลิตทัง้ หมด ส่งผลให้มตี น้ ทุนกำรผลิตต่อหน่ วยค่อนข้ำงสูงและอัตรำกำไรขัน้ ต้นต่ ำ อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555 บริษทั ฯ
มีควำมพร้อมด้ำนกำรผลิตด้ำนเครื่องจักรมำกขึน้ และเริม่ ทยอยลดปริมำณกำรว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตภำยนอกลงโดยมีสดั ส่วนกำรว่ำจ้ำงผลิต
โดยประมำณ 46% ของยอดรวมปริมำณกำรผลิต ส่งผลให้มตี น้ ทุนกำรผลิตต่อหน่ วยต่ ำลงและอัตรำกำไรขัน้ ต้นสูงขึน้ ทัง้ นี้ เมื่อ
พิจำรณำเปรียบเทียบอัตรำกำไรขัน้ ต้นของผลกำรดำเนินงำนของปี 2556 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ พบว่ำอัตรำ
กำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สูงขึน้ อยู่ท่ี 31.8% เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำลังกำรผลิตเพิม่ ขึน้ 1 สำยขวดในเดือนมีนำคม 2556 และมีสดั ส่วน
กำรว่ำจ้ำงผลิตภำยนอกลดลงเหลือโดยประมำณ 25% ของยอดรวมปริมำณกำรผลิต โดยสัดส่วนนี้มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ในอนำคต ภำยหลังจำกทีโ่ ครงกำรขยำยกำลังกำรผลิต เฟส 2 เสร็จสมบูรณ์ซง่ึ มีกำหนดกำรก่อสร้ำงเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 2557
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อนึ่ง ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยหุน้ เป็ นเกณฑ์เกิดจำกกำรทำสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ส่วนตัวของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่รำยหนึ่งกับพนักงำนของ
อิชติ นั และกำรให้สทิ ธิซอ้ื หุน้ ส่วนตัวของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่กบั คู่คำ้ กลุ่มหนึ่งในรำคำตำมมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ (par value) ทัง้ นี้ รำยกำร
ดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ และ อิชติ นั ต้องวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของสิทธิในกำรซือ้ หุน้ ของพนักงำนและคู่คำ้ และ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยหุน้ เป็ นเกณฑ์ มีรำยละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากการจ่ายหุ้นเป็ นเกณฑ์ (ล้านบาท)
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดจำกำรจ่ำยหุน้ เป็ นเกณฑ์ (พนักงำน) – ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดจำกำรจ่ำยหุน้ เป็ นเกณฑ์ (พนักงำน) – ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดจำกำรจ่ำยหุน้ เป็ นเกณฑ์ (คู่คำ้ ) – ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
รวม

ปี 2554
-

ปี 2555
14.4
5.9
23.0
43.3

ปี 2556
2.9
6.6
3.2
12.8

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยหลักๆ คือ ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย โดยระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมมี
จำนวน 228.7 ล้ำนบำท 531.5 ล้ำนบำท และ 931.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำย 21.6% 13.6% และ
14.4% ตำมลำดับ สัดส่วนนี้ลดลงเนื่องจำกบริษทั ฯ ได้กำหนดและควบคุมงบประมำณกำรจ่ำยด้ำนกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย
อย่ำงเคร่งครัด โดยมีงบประมำณค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยไม่เกิน 15% ของยอดขำย และมุ่งเน้นกำรใช้เครื่องมือกำรตลำดที่มปี ระสิทธิผล
และคุ้มค่ำมำกที่สุด ทัง้ นี้ ผู้บริหำรจะพิจำรณำทบทวนปรับแผนกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยทุ กๆ ไตรมำสเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ตลำดปจั จุบนั
สำหรับปี 2556 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำยมีจำนวน 931.2 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำย 14.4% เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำที่
มีสดั ส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยที่ 13.6% เนื่องจำกบริษทั ฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เย็น เย็น และมีค่ำใช้จ่ำย
โฆษณำเพิม่ ในกำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ เย็น เย็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรหลักๆ คือ ค่ำใช้จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำกำรศึกษำ กีฬำและกุศลสำธำรณะ คิด
โดยประมำณเป็ น 65.0% ของค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรรวม โดยระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรรวมมี
จำนวน 72.6 ล้ำนบำท 134.9 ล้ำนบำท และ 130.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ในปี 2555 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรมีจำนวน 134.9 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2554 เป็ นจำนวน 62.3 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้
85.9% ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรโดยรวมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตำมกำรเติบโตของธุรกิจ โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำย
ดังนี้
1) ค่ำใช้จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำนของปี 2555 จำนวน 74.8 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนเป็ นจำนวน 35.4 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้
89.9% เนื่องจำกบริษทั ฯ มีคำ่ ใช้จ่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ จำนวน 28.9 ล้ำนบำท ในปี 2555
2) ค่ำกำรศึกษำ กีฬำและกุศลสำธำรณะของปี 2555 จำนวน 15.3 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนเป็ นจำนวน 7.0 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำร
เพิม่ ขึน้ 83.6% เนื่องจำกบริษทั ฯ ให้เงินรำงวัลแก่นกั กีฬำไทยทีไ่ ด้รบั รำงวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจำกกำร
แข่งขันกีฬำโอลิมปิ ก ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2555
3) ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำยของปี 2555 จำนวน 8.2 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนเป็ นจำนวน 4.5 ล้ำนบำทคิดเป็ นกำรเพิม่ ขึน้
120.0% เนื่องจำกมีกำรเช่ำพืน้ ทีส่ ่วนของสำนักงำนเพิม่ เติม และจำกกำรก่อสร้ำงและเปิ ดให้บริกำรศูนย์กำรเรียนรูต้ นั แลนด์
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สำหรับปี 2556 ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรมีจำนวน 130.3 ล้ำนบำท รำยกำรหลัก ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 76.0 ล้ำนบำท ซึง่
รวมเงินเดือนผูบ้ ริหำร 2 ท่ำน(คุณตันและคุณอิง ภำสกรนที) จำนวน 12.0 ล้ำนบำท ซึง่ ไม่ขอรับเงินเดือนในปี ก่อนหน้ำ และค่ำเสื่อม
รำคำและค่ำตดจำหน่ ำยสินทรัพย์ 11.1 ล้ำนบำท
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ในปี 2554 บริษทั ฯ มีขำดทุนก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ จำนวน 752.4 ล้ำนบำท เป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัย
โดยบริษทั ฯ มีควำมเสียหำยจำกมหำอุทกภัย 1,180.6 ล้ำนบำท ในขณะทีม่ รี ำยได้เงินชดเชยจำกบริษทั ประกันภัยส่วนแรกจำนวน
600.0 ล้ำนบำท ส่งผลให้มผี ลขำดทุนจำกมหำอุทกภัยสุทธิ 580.6 ล้ำนบำท ซึง่ ต่อมำในปี 2555 บริษทั ฯ มีรำยได้เงินชดเชยส่วนที่
เหลือจำกบริษทั ประกันจำนวน 569.4 ล้ำนบำท (กรุณำดูรำยละเอียดกำรรับรูค้ ำ่ ใช้จ่ำยและเงินชดเชยจำกกำรประกันภัยมหำอุทกภัย
ข้ำงต้น) และมีกำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้จำนวน 950.4 ล้ำนบำท
หำกไม่พจิ ำรณำถึงผลกระทบจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยและผลกำรดำเนินงำนของส่วนธุรกิจที่หยุดดำเนินงำน ในปี 2554 และปี
2555 บริษทั ฯ มีกำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้จำนวน (171.8) ล้ำนบำท และ 431.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิด
เป็ นอัตรำกำไร(ขำดทุน) ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (16.3%) และ 9.6% ของรำยได้รวมตำมลำดับ เนื่องจำกโรงงำนได้
เริม่ ดำเนินกำรผลิตในเดือนมีนำคม 2555 ด้วยกำลังกำรผลิต 1 สำยกำรผลิตขวดและ 1 สำยกำรผลิตกล่อง และเพิม่ ขึน้ เป็ น 2
สำยกำรผลิตขวด และ 2 สำยกำรผลิตกล่อง ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2555 ส่งผลให้มรี ำยได้จำกกำรขำยสูงขึน้ กอปรกับกำรลดลัดส่วน
ว่ำจ้ำงผลิตภำยนอกทีส่ ง่ ผลให้บริษทั ฯ มีตน้ ทุนกำรผลิตโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำลงและอัตรำกำรทำกำไรสูงขึน้
สำหรับปี 2556 บริษทั ฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้จำนวน 1,045.3 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไร(ขำดทุน) ก่อน
ต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 16.0% ของรำยได้รวมเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำจำนวน 613.6 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บริษทั ฯ ได้เพิม่ กำลังกำรผลิตอีก 1 สำยกำรผลิตขวด ในเดือนมีนำคม 2556 และมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย “ลุน้ รหัสรวยเปรีย้ ง
60 วัน 60 ล้ำน รีเทริ ์น” ซึง่ เริม่ เดือนมีนำคม 2556 ประกอบกับมีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เย็น เย็น ซึง่ ได้รบั กำรตอบรับอย่ำงดีจำก
ผูบ้ ริโภค
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ระหว่ำงปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จจำนวน (791.0) ล้ำนบำท 697.7 ล้ำนบำท และ 881.7 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ (74.8%) 15.6% และ 13.5% ของรำยได้รวม ตำมลำดับ อัตรำกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนที่
ไม่รวมกำไร(ขำดทุน)จำกมหำอุทกภัย และผลกำรดำเนินงำนของส่วนธุรกิจที่หยุดดำเนินงำนได้ปรับตัวดีข้นึ อย่ำงต่อเนื่องสะท้อน
ประสิทธิภำพในกำรควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เพิม่ ขึน้ โดยมีอตั รำส่วนของปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เป็ น (18.7%) 6.8% และ
13.5% ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
12.1.5. การวิ เคราะห์ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์-ส่วนงานที่ดาเนิ นงานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจำนวน 2,882.8 ล้ำนบำท 5,205.4 ล้ำนบำท และ
6,540.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องด้วยบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเครื่องดื่ม สินทรัพย์หลักของบริษทั ฯ จึงเป็ น
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงำน ทีด่ นิ อำคำร โดยคิดเป็ นสัดส่วน 76.2% ของสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวำคม 2556
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในช่วงทีผ่ ำ่ นมำเนื่องจำก กำรขยำยกำลังกำรผลิตเพื่อรองรับควำมต้องกำรบริโภคทีม่ ี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ และสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิม่ ขึน้ ตำมกำรเติบโตของยอดขำยและธุรกิจ ทัง้ นี้ รำยละเอียดของกำรเพิม่ ของ
สินทรัพย์ตลอดช่วงปี 2554 ถึง ปี 2556 รวมจำนวน 3,658.1 ล้ำนบำท มีรำยกำรทีส่ ำคัญสรุปได้ ดังนี้
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1) กำรเพิม่ ขึน้ สุทธิของทีด่ นิ อำคำร อุปกรณ์ จำนวน 3,349.1 ล้ำนบำท โดยหลักเป็ นกำรลงทุนในเครื่องจักรสำยกำรผลิตขวดและ
กล่อง
2) กำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้กำรค้ำจำนวน 581.5 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ตำมกำรเติบโตของธุรกิจ โดยบริษทั ฯ มีอตั รำกำรเติบโตของ
ยอดขำยสำหรับปี 2555 คิดเป็ น 269.7% และปี 2556 คิดเป็ น 66.0% ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้ำเป็ น
ระยะเวลำ 30-45 วัน โดยทีผ่ ่ำนมำ ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ มีระยะเวลำเก็บหนี้โดยเฉลีย่ 32-36 วัน ระยะเวลำเก็บหนี้โดย
เฉลีย่ ของปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เป็ น 77 วัน 32 วัน และ 36 วัน ตำมลำดับ โดยระยะเวลำเก็บหนี้ในปี 2555 ลดลงจำกปี
ก่อนหน้ำอย่ำงมีนยั เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้วำ่ จ้ำงบุคลำกรระดับผูบ้ ริหำรจัดกำรเพื่อควบคุม/ติดตำม และบริหำรระยะเวลำเก็บหนี้
ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมำะสม ระยะเวลำเก็บหนี้ของปี 2556 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 สืบเนื่องจำกกำรขยำยระยะเวลำเก็บหนี้ให้กบั ผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักรำยหนึ่ง
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ลูกหนี้กำรค้ำของบริษทั ฯ รำยหลักเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำของบริษทั ฯ ทีม่ รี อบระยะเวลำกำรเก็บเงิน 30 วัน ทัง้ นี้ รำยละเอียด
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ สิน้ ปี 2554 ถึงปี 2556 เมื่อแบ่งตำมหนี้ทค่ี ำ้ งชำระ เป็ นดังนี้
อายุลูกหนี้ การค้า

2554 *
ล้านบาท

กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
 น้อยกว่ำ 3 เดือน
 มำกกว่ำ 6 เดือน
รวม
กิ จการอื่น
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
 น้อยกว่ำ 3 เดือน
 3 - 6 เดือน
รวม
รวมทัง้ หมด

2555 *
%

ล้านบาท

2556
%

ล้านบาท

%

29.2

12.7%

5.1

1.1%

206.9

25.6%

0.0
0.0
29.2

0.0%
0.0%
12.7%

1.1
0.0
6.2

0.2%
0.0%
1.3%

206.9

25.6%

193.3

83.8%

444,2

95.6%

602.0

74.4%

8.2
0.0
201.5
230.7

3.6%
0.0%
87.3%
100.0%

14.4
0.0
458.6
464.8

3.1%
0.0%
98.7%
100.0%

0.1
602.0
809.0

0.0%
74.4%
100.0%

หมำยเหตุ: * ลูกหนี้ของปี 2554 และปี 2555 เป็ นลูกหนี้ซงึ่ รวมของส่วนงำนทีห่ ยุดดำเนินกำรแล้ว (ธุรกิจอำหำร) จำนวน 3.2 ล้ำนบำท และ 4.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

3) กำรเพิม่ ขึ้นสินค้ำคงเหลือ จำนวน 289.0 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ตำมกำรเติบโตของธุรกิจ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยกำรสำรองสินค้ำ
คงเหลือสำหรับกำรขำยจำนวน 30 วัน อัตรำกำรหมุนเวียนของสินค้ำคงเหลือในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 คิดเป็ น 22.2 เท่ำ
15.8 เท่ำ และ 17.0 เท่ำ ตำมลำดับ หรือคิดเป็ นระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 17 วัน 23 วัน และ 21 วัน ตำมลำดับ ระยะเวลำขำย
สินค้ำดังกล่ำวยังคงต่ ำกว่ำนโยบำยกำรสำรองสินค้ำคงเหลือ สำหรับกำรขำยที่กำหนดเนื่องจำกควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูงอย่ำงต่อเนื่อง บริษทั ฯ ไม่มกี ำรตัง้ ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยเนื่องจำกสินค้ำมีอตั รำกำรหมุนเวียนเร็ว
และไม่มขี อ้ บ่งชีใ้ ห้เชื่อว่ำสินค้ำล้ำสมัย โดยปกติธรุ กิจสินค้ำของบริษทั ฯ มีอำยุประมำณ 1 ปี
หำกพิจำรณำถึงอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (โดยไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรอุทกภัยและผลกำรดำเนินงำนส่วนธุรกิจที่หยุด
ดำเนินงำน) พบว่ำอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ปรับตัวดีข้นึ โดยอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวมของปี 2555 และปี 2556
เท่ำกับ 8.2% และ 15.0% ตำมลำดับ และอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรเท่ำกับ 16.1% และ 25.8% ตำมลำดับ สะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภำพในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สนิ และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่ดขี น้ึ
หนี้ สิน-ส่วนงานที่ดาเนิ นงานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจำนวน 3,037.6 ล้ำนบำท 4,224.0 ล้ำนบำท และ 4,572.6 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ หนี้สนิ หลักๆ เป็ นเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินซึง่ มียอดค้ำงชำระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 2,937.6 ล้ำน
บำท และ เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกรรมกำร จำนวน 1,000.0 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินมีกำหนดกำรชำระเงินให้เสร็จสิน้ ดังนี้
– ครบกำหนดภำยใน 1 ปี จำนวน 586.6 ล้ำนบำท
– ครบกำหนดภำยใน 1 – 5 ปี จำนวน 1,757.1 ล้ำนบำท
– ครบกำหนดหลัง 5 ปี จำนวน 593.8 ล้ำนบำท
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โครงสร้างเงินทุน
แหล่งจัดหำเงินทุนหลักของบริษทั ฯ มำจำกเงินกู้ยมื สถำบันกำรเงินและเงินกู้ยมื กรรมกำร โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ วันที่
31 ธันวำคม 2556 อัตรำส่วนหนี้สนิ รวมของส่วนธุรกิจที่ดำเนินงำนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ เป็ น 3.9 เท่ำ และ 2.3 เท่ำ ตำมลำดับ เป็ นผลมำ
จำกกำรขยำยกำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี้ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ ตำมข้อกำหนดของสถำบันกำรเงิน (ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ให้รวมเงินกู้ยมื กรรมกำรและบริษทั ที่เกี่ยวข้อง และส่วนของหนี้สนิ รวมให้หกั เงินกู้ยมื กรรมกำรและบริษทั ที่เกี่ยวข้อง) ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2556 เป็ น 1.2 เท่ำ ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสัญญำเงินกูส้ ถำบันกำรเงินทีก่ ำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2.5 เท่ำ
ภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึ้น ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2556
– ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝำ่ ยทุน คือ กำรชำระค่ำทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ จำนวนเงินรวม 1,081.1 ล้ำนบำท
– ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน ได้แก่ สัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำนพร้อมสิง่ อำนวยควำมสะดวก จำนวนเงินรวม 28.4
ล้ำนบำทโดยมีระยะเวลำของสัญญำ 1-4 ปี ซึง่ จะสิน้ สุดระหว่ำงปี 2557 ถึงปี 2559
– ภำระผูกพันตำมหนังสือ Letter of Credit ทีย่ งั ไม่ได้ใช้ จำนวนเงินรวม 886.1 ล้ำนบำท
– ภำระผูกพันตำมคำสั ่งซือ้ ทีผ่ ขู้ ำยสินค้ำ/วัสดุตกลงแล้ว จำนวนเงินรวม 135.1 ล้ำนบำท
– ภำระหนังสือค้ำประกันทีส่ ถำบันกำรเงินออกให้รฐั วิสำหกิจแห่งหนึ่ง จำนวนเงินรวม 5.5 ล้ำนบำท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีจำนวน 1,968.3 ล้ำนบำท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชำระแล้ว 1,000 ล้ำน
บำท ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ 56.1 ล้ำนบำท ทุนสำรองตำมกฎหมำย 45.0 ล้ำนบำท และกำไรสะสม 867.2 ล้ำน
บำท ทัง้ นี้ ตลอดช่วงระยะเวลำทีผ่ ่ำนมำตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ กิจกำร บริษทั ฯ ยังไม่เคยประกำศจ่ำยเงินปนั ผล
ปี 2555 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ จำนวน 1,073.9 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2554 จำนวน 1,141.0 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรเพิม่ ทุนจดะเบียน
400 ล้ำนบำท มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนโดยปกติของธุรกิจเครื่องดื่ม 306.4 ล้ำนบำท และกำรรับรูร้ ำยได้เงินชดเชยส่วนทีเ่ หลือจำก
บริษทั ประกันจำนวน 569.4 ล้ำนบำท
ปี 2554 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ติดลบจำนวน (67.1) ล้ำนบำท เป็ นผลสืบเนื่องมำจำกบริษทั ฯ รับรู้คำ่ ควำมเสียหำยจำกมหำอุทกภัย
1,180.6 ล้ำนบำท ในขณะทีม่ รี ำยได้เงินชดเชยส่วนแรกจำกบริษทั ประกันภัยจำนวน 600.0 ล้ำนบำท ส่งผลให้มผี ลขำดทุนจำกมหำ
อุทกภัยสุทธิ 580.6 ล้ำนบำท
หำกพิจ ำรณำถึงอัตรำผลตอบแทนผู้ถือ หุ้น (โดยไม่รวมผลกระทบจำกรำยกำรอุท กภัยและผลกำรดำเนิ น งำนส่วนธุรกิจที่หยุด
ดำเนินงำน) พบว่ำอัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ของ ปี 2555 และปี 2556 เท่ำกับ 50.7% และ 66.7% ตำมลำดับ
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษทั ฯ มีมลู ค่ำทำงบัญชีเท่ำกับ 1.97 บำท/หุน้
12.1.6. การวิ เคราะห์สภาพคล่อง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ระหว่ำงปี 2554 ถึงปี 2556 บริษทั ฯ มีแหล่งทีม่ ำของกระแสเงินสดหลักมำจำกกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนและเงินกูย้ มื จำก
สถำบันกำรเงิน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน – ส่วนทีด่ าเนินงานอยู่
ระหว่ำงปี 2554 ถึงปี 2556 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนสุทธิจำนวน (263.7) ล้ำนบำท 220.4 ล้ำนบำท และ 950.9
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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สำหรับปี 2554 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนติดลบเนื่องจำกปี 2554 เป็ นปี แรกทีบ่ ริษทั ฯ เริม่ วำงจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
และได้รบั ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์มหำอุทกภัย ส่งผลให้มผี ลขำดทุนและกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนมีไม่เพียงพอต่อกำรขยำย
ธุรกิจ นอกจำกนี้ยงั มียอดภำษีมลู ค่ำเพิม่ รอกำรขอคืนจำนวน 100.8 ล้ำนบำท ซึง่ ยังไม่สำมำรถหมุนเวียนมำเป็ นเงินสดได้ อย่ำงไรก็
ตำม ระหว่ำงปี 2554 บริษทั ฯ ได้รบั เงินเพิม่ ทุนจำกผูถ้ อื หุน้ จำนวน 475.0 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 220.4 ล้ำนบำท และ 950.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับเป็ นผล
มำจำกกำรเพิม่ ยอดขำยระหว่ำงปี และผลกำไรจำกส่วนงำนทีด่ ำเนินงำนต่อเนื่องของปี 2555 และปี 2556 จำนวน 692.9 ล้ำนบำท
และ 883.7 ล้ำนบำทตำมลำดับ
อัตราส่วนสภาพคล่อง -ส่วนงานทีด่ าเนินอยู่
สภำพคล่องของบริษทั ฯ โดยหลักมำจำกควำมสำมำรถในกำรหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ กำรเรียกชำระเงินของลูกหนี้กำรค้ำ และกำร
ชำระเงินคืนเจ้ำหนี้กำรค้ำ โดยระหว่ำงปี 2554-2556 ระยะเวลำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ทส่ี นับสนุ นสภำพคล่องดังกล่ำวแสดงดัง
ตำรำงด้ำนล่ำง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่
Cash Cycle

หน่ วย
วัน
วัน
วัน
วัน

2554
77.5
16.2
60.8
33.0

2555
31.7
22.8
36.3
18.2

2556
35.2
21.2
28.9
27.6

ในปี 2555 กำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้ทม่ี ปี ระสิทธิภำพสูงขึน้ จนทำให้ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ ลดลงเหลือเพียง 31.7 วัน ขณะทีบ่ ริษทั ฯ
ได้มกี ำรปรับเงื่อนไขกำรชำระเงินให้แก่คคู่ ำ้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำคูค่ ำ้ มีสภำพคล่องเพียงพอในกำรจัดหำวัตถุดบิ ให้สอดคล้องต่อแผนกำร
ผลิตสินค้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องของบริษทั ฯ ได้ ส่งผลให้ระยะเวลำชำระหนี้ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่ ทีล่ ดลง
มำกกว่ำกำรลดลงของระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ ส่งผลในเชิงบวกต่อสภำพคล่องของบริษทั ฯ โดยวงจรเงินสดได้มกี ำรปรับตัวลดลงอย่ำง
มีนยั สำคัญ
ในปี 2556 วงจรเงินสดได้มกี ำรปรับตัวเพิม่ ขึน้ จำกงวดปี 2555 เล็กน้อยจำก 18.2 วัน เป็ น 27.6 วัน สืบเนื่องจำกกำรขยำยระยะเวลำ
เก็บหนี้ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักรำยหนึ่งส่งผลให้ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยเพิม่ ขึน้ 3.5 วัน และลดระยะเวลำชำระหนี้เฉลี่ย 7.4 วัน ส่งผล
ให้วงจรเงินสดมีกำรปรับตัวขึน้ แต่ไม่มำกนักเพียง 9.4 วัน
ความสามารถในการชาระหนี้สถาบันการเงิน
ตำมเงื่อนไของธนำคำร กำหนดให้บริษทั ฯ ดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน (DSCR) ไม่ต่ ำกว่ำ 1.25 เท่ำ
และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 2.5 เท่ำ (กำหนดให้นับรวม Sub-Debt เป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ และหัก Sub-Debt ออก
จำกส่วนของหนี้สนิ ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 บริษทั ฯ มีอตั รำส่วนควำมสำมำรถชำระคืนหนี้สถำบันกำรเงิน
(DSCR) เป็ น 4.3 เท่ำ และ 3.3 เท่ำ ตำมลำดับ ในขณะที่มอี ตั รำอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นเป็ น 1.9 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ
ตำมลำดับ
กระแสเงินสดจากการลงทุน – ส่วนทีด่ าเนินงานอยู่
ระหว่ำงปี 2554 ถึงปี 2556 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกำรลงทุน สุทธิจำนวน (2,235.9) ล้ำนบำท (1,536.6) ล้ำนบำท และ
(1,492.6) ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหลักใช้ไปเพื่อกำรลงทุนซือ้ ทีด่ นิ ลงทุนในค่ำก่อสร้ำงอำคำร ซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์
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กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน – ส่วนทีด่ าเนินงานอยู่
ระหว่ำงปี 2554 ถึง ปี 2556 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงินสุทธิจำนวน 2,565.2 ล้ำนบำท 1,213.3 ล้ำนบำทและ 589.2
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยหลักมำจำกเงินกูส้ ถำบันกำรเงิน และเงินเพิม่ ทุนจำกกรรมกำร ทัง้ นี้ กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงินดังกล่ำว
ใช้ไปเพื่อซือ้ ทีด่ นิ ลงทุนก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน ซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ
12.1.7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีคำ่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด จำนวนรวม 1.25 ล้ำนบำท
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13. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญ ในกำรพัฒนำสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมที่ขำดแคลน โดยพร้อมที่จะสนับสนุ น ร่วมพัฒนำ และ
คืนสิง่ ดีๆ ให้แก่สงั คม ดังนัน้ ในปี ผ่ำนมำ บริษทั ฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ดังนี้
เมื่อปี 2554 หลังจำกเหตุกำรณ์ อุทกภัยครัง้ ใหญ่ ในประวัติศำสตร์ของไทย ประธำนกรรมกำรบริษทั ฯ “คุณตัน ภำสกรนที” ได้มี
แนวคิดปลูกจิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรูถ้ งึ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงพอเพียงและเคำรพธรรมชำติ ภำยใต้แนวคิด กรีนโนเวชั ่น
จึงได้สร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ “ตันแลนด์” ขึน้ ในพืน้ ที่โรงงำนของบริษทั ฯ ที่อยุธยำ บนพืน้ ที่กว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร ด้วยงบลงทุนกว่ำ
50 ล้ำนบำท ทำหน้ำทีบ่ อกเล่ำควำมเป็ นมำของอิชติ นั อุปสรรคที่ต้องฟนั ฝำ่ และกระตุ้นจิตสำนึกระหว่ำงวิธดี ำเนินธุรกิจกับวิถกี ำรใช้
ชีวติ อย่ำงเป็ นมิตรกับธรรมชำติ ผ่ำนเทคโนโลยีโฮโลแกรม ฉำยภำพแบบ 3 มิติ และอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรูใ้ นกำรอยู่
ร่วมกันของธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่ำงสมดุล
ปี 2556 บริษทั ฯ ร่วมบริจำคเงินสมทบจำนวน 6 ล้ำนบำทแก่โรงพยำบำลที่ขำดแคลนเครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหำยใจทั ่ว
ประเทศ
ในปี 2557 บริษทั ฯ มีควำมตัง้ ใจที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กรกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในทุกภำคส่วน ทัง้ ชุมชน
สังคม ลูกค้ำ พนักงำน ตลอดถึงครอบครัวของพนักงำน โดยริเริม่ กำรดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักจริยธรรมและกำรจัดกำรที่ดี อันนำไปสู่
กำรพัฒนำทีย่ ั ่งยืน ภำยใต้หลักกำร 8 ข้อ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั ่น
กำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชน
กำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
กำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม
กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
กำรมีนวัตกรรมและและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จำกกำรดำเนินงำนที่มคี วำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย

บริษทั ฯ มุง่ มั ่นทีจ่ ะพัฒนำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่องดื่มทีม่ คี ุณภำพสูงเพื่อสุขภำพของผูบ้ ริโภคควบคู่ไปกับกำรตอบแทนสิง่ ทีด่ ี
งำมกลับคืนสูส่ งั คมทัง้ ในระดับไกลและใกล้ในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดกำรได้รบั ควำมเชื่อถือ ควำมไว้วำงใจ เป็ นที่
ยอมรับของสังคม และเป็ นองค์กรทีเ่ ติบโตอย่ำงยั ่งยืนต่อไป

ส่วนที่ 2 หน้ำ 105

บริษทั อิชิตนั กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ชื่อตำแหนต /สกุส1.

นำยตัน ภำสกรนทป
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูม้ อป ำนำจสตนำม
ประธำนกรรมกำรบริหำร
แสะกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

อำยุ
(ปป )
53

คุณวุฒทิ ำตกำรศึกษำ
 ปรัชญำดุษฎปบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ ์
มหำวิทยำสัยรำมคำแหต
 บริหำรธุรกิจดุษฎปบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ ์
มหำวิทยำสัยรำชภัฏ
สุรำษฎร์ธำนป
 ปรัชญำดุษฎปกติ ติมศักดิ ์
มหำวิทยำสัยสำปำต
 หสักสูตร DAP 12/2547
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

สัดสวน
กำรถือ
หุน้
(%)
30*

ควำมสัมพันธ์
ทำตครอบครัว
ระหวำต
ผูบ้ ริหำร
เป็ นสำมปนำตอิต
ภำสกรนทป

ประสบกำรณ์ทำตำน
ชวตเวสำ
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำรแสะกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำรแสะกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2551-มป.ค.2556
2542-2553

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรแสะกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2553-ปจั จุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

ตำแหนต

ชื่อหนวยตำน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บจ. อิตแอนด์อติ ศรปรำชำ แอสเซ็ท
บจ. ตันแอนด์ตนั ศรปรำชำ
แอสเซ็ท
บจ. ตัน อิต แอสเซ็ท
บจ. อิต ตัน แอสเซ็ท
บจ. ตันบุญ
บจ. เจแปนนปส ไพร์ม
เรสเตอร์รอตส์ มำเนจเม้นท์
บจ.ดปเอสทป แอสเซ็ท
บจ. ตันแอนด์ตนั แอสเซ็ท
บจ. เดปย่ ว เดปย่ ว กับตัน
บจ. กส้วย กส้วย
บจ. ภำสกรนทป
บจ. เมสท มป
บจ. อิต แอสเซ็ท
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อตำแหนต /สกุส2.

นำตอิต ภำสกรนทป
กรรมกำรผูม้ อป ำนำจสตนำม
กรรมกำรบริหำร แสะ
รอตกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

อำยุ
(ปป )
42

คุณวุฒทิ ำตกำรศึกษำ
 ปริญญำตรป - บริหำรธุรกิจ
สำขำกำรเติน
มหำวิทยำสัยกรุตเทพ
 ปริญญำโท - บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำสัยรำมคำแหต
 หสักสูตร DAP 12/2547
DCP 44/2547
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

สัดสวน
กำรถือ
หุน้
(%)
30*

ควำมสัมพันธ์
ทำตครอบครัว
ระหวำต
ผูบ้ ริหำร
เป็ นภรรยำนำยตัน
ภำสกรนทป

ประสบกำรณ์ทำตำน
ชวตเวสำ
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2553

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

ตำแหนต
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร แสะ
รอตกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กรรมกำรแสะรอตกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปจั จุบนั

กรรมกำร

ชื่อหนวยตำน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บจ. อิตแอนด์อติ ศรปรำชำ แอสเซ็ท
บจ. ตันแอนด์ตนั ศรปรำชำ
แอสเซ็ท
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บจ. ตัน อิต แอสเซ็ท
บจ. อิต ตัน แอสเซ็ท
บจ. ตันบุญ
บจ. เจแปนนปส ไพร์ม
เรสเตอร์รอตส์ มำเนจเม้นท์
บจ. ดปเอสทป แอสเซ็ท
บจ. ตันแอนด์ตนั แอสเซ็ท
บจ. เดปย่ ว เดปย่ ว กับตัน
บจ. กส้วย กส้วย
บจ. ภำสกรนทป
บจ. แทตค์กว้ิ เซอร์วสิ
บจ. ทป.วำย.แมริเอจ สตูดโิ อ
บจ.เวดดิต้ บิสซิเนส
คอนซัสแท้นท์
บจ. โตกิยะ
บจ. มำย เมโมรป่ สตูดโิ อ
บจ. ยัวร์ สตูดโิ อ
บจ. โมเดอร์น เวดดิต้ สตูดโิ อ
บจ. วิคตอเรปย เวดดิต้
โปรเฟสชันแนส
่
บจ. เดอะ คสำสสิค สตูดโิ อ

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อตำแหนต /สกุส2.

3.

อำยุ
(ปป )

คุณวุฒทิ ำตกำรศึกษำ

สัดสวน
กำรถือ
หุน้
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำตครอบครัว
ระหวำต
ผูบ้ ริหำร

นำตอิต ภำสกรนทป (ตอ)
กรรมกำรผูม้ อป ำนำจสตนำม
กรรมกำรบริหำร แสะ
รอตกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

นำตสำวอำรยำ
พำนิชำยุนนท์
กรรมกำรผูม้ อป ำนำจสตนำม
แสะรอตผูอ้ ำนวยกำรฝำย
กำรเติน

38

 ปริญญำตรป –บริหำรธุรกิจ
สำขำกำรเติน
มหำวิทยำสัยหอกำรค้ำไทย
 หสักสูตร DAP 106/2556
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

2.09

ไมมป

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

ประสบกำรณ์ทำตำน
ชวตเวสำ

ตำแหนต

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ปจจุบนั
ปจั จุบนั
2544-มิ.ย.2556
2551-มป.ค.2556
2542-2553

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรแสะรอตกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร

ปจั จุบนั
2554
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2554 -2556

กรรมกำร แสะ
รอตผูอ้ ำนวยกำรฝำยกำรเติน
รอตผูอ้ ำนวยกำรฝำยกำรเติน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2542-2554

ผูจ้ ดั กำรฝำยกำรเติน

ชื่อหนวยตำน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บจ. ไวท์ แมรป่ สตูดโิ อ
บจ. บปเสิฟด์ สตูดโิ อ
บจ. แมรป่ มป เวดดิต้ สตูดโิ อ
บจ. มูเทปยรำ เวดดิต้ กำวน์
แอนด์ แพสนเนอร์
บจ. เมสท มป
บจ. กินกับตัน
บจ. คูรัก สตูดโิ อ
บจ. อิต แอสเซ็ท
บมจ. โออิชิ กรุป๊

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บจ. สพบุรอป นิ น์ พสำซำ
บจ. เดปย่ ว เดปย่ ว กับ ตัน
บจ. โอ.จป.ทป.
บจ. ไอแอมกรปนทป (เดิมชื่อ บจ.
อิชติ นั เทรดดิต้ )
บจ. เวดดิต้ บิสซิเนสคอนซัสแท้นท์

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อตำแหนต /สกุส4.

5.

นำยปรปชำ อัจฉรำนนท์
กรรมกำรผูม้ อป ำนำจสตนำม
กรรมกำรบริหำร แสะ
รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำย
ตำนบัญชปแสะกำรเติน

นำยวิโรจน์ สุภำสูรย์
กรรมกำรผูม้ อป ำนำจสตนำม
กรรมกำรบริหำร
รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
ตำนโรตตำน

อำยุ
(ปป )
51

47

คุณวุฒทิ ำตกำรศึกษำ
 ปริญญำตรปบญ
ั ชป
มหำวิทยำสัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำโทบัญชป
มหำวิทยำสัยธรรมศำสตร์
 หสักสูตร DAP 106/2556
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต –
จุสชปววิทยำ
มหำวิทยำสัยเกษตรศำสตร์
 หสักสูตร DAP 106/2556
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

สัดสวน
กำรถือ
หุน้
(%)
0.2

ควำมสัมพันธ์
ทำตครอบครัว
ระหวำต
ผูบ้ ริหำร
ไมมป

ประสบกำรณ์ทำตำน
ชวตเวสำ
ปจั จุบนั

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป

2547-2554
2541-2547

กรรมกำร กรรมกำรบริหำรแสะ
รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยตำน
โรตตำน
รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยตำน
โรตตำน
ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่
ผูจ้ ดั กำรโรตตำน

2540-2541
2532-2540

ผูจ้ ดั กำรโครตกำร
ผูจ้ ดั กำรฝำยผสิต

2530-2532

หัวหน้ำแผนกผสิต

2545-2554

ไมมป

ปจั จุบนั

2554

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

ชื่อหนวยตำน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ

กรรมกำรแสะกรรมกำรบริหำร
แสะ รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำย
ตำนบัญชปแสะกำรเติน
รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยตำน
บัญชปแสะกำรเติน
ผูอ้ ำนวยกำรฝำยบัญชปแสะ
กำรเติน

2554

0.73

ตำแหนต

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บมจ. โออิชิ กรุป๊

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บมจ. โออิชิ เทรดดิต้
บจ. โฟร์โมสต์ ฟรปสแสนด์
(ประเทศไทย)
บจ. แดรป พสัส
บจ. โฟร์โมสต์ ฟรปสแสนด์
(ประเทศไทย)
บจ. ดัชมิสส์

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อตำแหนต /สกุส6.

นำยธนพันธุ์ คตนันทะ
กรรมกำรผูม้ อป ำนำจสตนำม
กรรมกำรบริหำร แสะ
รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
ตำนธุรกิจเครื่อตดื่ม

อำยุ
(ปป )
39

คุณวุฒทิ ำตกำรศึกษำ
 วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต –
บริหำรธุรกิจเกษตร
สถำบันเทคโนโสยปพระจอม
เกส้ำ เจ้ำคุณทหำร
สำดกระบัต
 บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต –
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำสัยรำมคำแหต
 หสักสูตร DAP 106/2556
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

สัดสวน
กำรถือ
หุน้
(%)
0.67

ควำมสัมพันธ์
ทำตครอบครัว
ระหวำต
ผูบ้ ริหำร
ไมมป

ประสบกำรณ์ทำตำน
ชวตเวสำ
ปจั จุบนั

2553
2553
2551-2553
2550-2551
2549-2550
2547-2549

7.

พส.อ.ต.ณัฐวรรธน์
นิมมสธนำกรณ์
กรรมกำรอิสระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

62

 กำรศึกษำบัญฑิต – มัธยม
กำรศึกษำ
มหำวิทยำสัยศรปนครินทร
วิโรฒ
 หสักสูตร DAP 106/2556
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

ไมมป

ไมมป

ปจั จุบนั
2550-2555
2548-2549
2545-2548
2543-2545
2537-2540

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

ตำแหนต

ชื่อหนวยตำน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
แสะรอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
ตำนธุรกิจเครื่อตดื่ม
รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยตำน
ธุรกิจเครื่อตดื่ม
ผูอ้ ำนวยกำรฝำยกำรตสำด
ธุรกิจเครื่อตดื่ม
ผูช้ วยผูอ้ ำนวยกำรฝำย
กำรตสำด ธุรกิจเครื่อตดื่ม
ผูจ้ ดั กำรฝำยกำรตสำด ธุรกิจ
เครื่อตดื่ม
ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่ ฝำยกำรตสำด
ผูจ้ ดั กำรฝำยกำรตสำดพำณิชย์

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป

กรรมกำรอิสระแสะประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
ผูจ้ ดั กำร

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป

ผูช้ วยหัวหน้ำฝำยเสนำธิกำร
ประจำผูบ้ ญ
ั ชำกำรทหำรอำกำศ
รอตเจ้ำกรมสวัสดิกำร
เสนำธิกำรกรมสวัสดิกำร
ผูอ้ ำนวยกำรกอตกำรร้ำนค้ำ

บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
บจ. คสัตพสำซำจอมสุรำตค์
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

สหกรณ์ออมทรัพย์กอตบัญชำกำร
กอตทัพอำกำศ จำกัด
กอตทัพอำกำศ
กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ
กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ
กรมสวัสดิกำรทหำรอำกำศ

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อตำแหนต /สกุส8.

9.

นำยประสำน สิม้ พิพฒ
ั นกุส
กรรมกำรอิสระแสะ
กรรมกำรตรวจสอบ

นำยอิสสระชัย เดชำฤทธิ ์
กรรมกำรอิสระแสะ
กรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ
(ปป )
57

53

คุณวุฒทิ ำตกำรศึกษำ
 ปริญญำตรป – กำรบัญชป
จุฬำสตกรณ์มหำวิทยำสัย
 ปริญญำโท – บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำสัยเกษตรศำสตร์
 หสักสูตร DAP 106/2556
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

 นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬำสตกรณ์มหำวิทยำสัย
 เนติบณ
ั ฑิตไทย
จุฬำสตกรณ์มหำวิทยำสัย
 หสักสูตร DAP 27/2547
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

สัดสวน
กำรถือ
หุน้
(%)
ไมมป

ไมมป

ควำมสัมพันธ์
ทำตครอบครัว
ระหวำต
ผูบ้ ริหำร
ไมมป

ไมมป

ประสบกำรณ์ทำตำน
ชวตเวสำ
ปจั จุบนั
2552-ปจั จุบนั

กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ
รอตกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2550-2552
2545-2549
2544-2545
2542-2543

ทปป่ รึกษำฝำยบริหำร
กรรมกำรบริหำรแสะทปป่ รึกษำ
กรรมกำรบริหำรแสะทปป่ รึกษำ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ปจั จุบนั

กรรมกำรอิสระแสะกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2546-ปจั จุบนั

2527-2546

*นับรวมสัดสวนกำรถือหุน้ ขอตนำยตัน แสะ นำตอิต ภำสกรนทป

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

ตำแหนต

กรรมกำร
กรรมกำร
รอตผูจ้ ดั กำรใหญ

ชื่อหนวยตำน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บมจ. ไทยพำณิชย์สำมัคคป
ประกันภัย
บจ. โรตตำนสยำมบอสส์สปอร์ต
บจ. สยำมยูนโิ ซส
บมจ. วตศ์ไพฑูรย์กรุป๊
บจ. เค เอ็มโฟม
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรป่
บจ. เอแคป คอนซัสติต้
บจ. บริหำรสินทรัพย์ เอแคป
บจ. เอแคป คอร์ปอเรท
เซอร์วสิ เซส
บจ.แคปปิ ตอส โอเค
บจ.โปรเฟสชันแนส
่
คอสเสคชัน่
บมจ. อุตสำหกรรมปิโตรเคมปกสั
ไทย

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรบริษทั

1.

ชื่อตำแหนต /สกุส-

อำยุ
(ปป )

นำยอภิชำติ สุขจิรวัฒน์

48

คุณวุฒทิ ำตกำรศึกษำ
 ปริญญำตรป – กำรบัญชป
มหำวิทยำสัยรำมคำแหต
 หสักสูตร DAP 106/2556
สมำคมสตเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย

สัดสวน
กำรถือ
หุน้
(%)
0.6

ควำมสัมพันธ์
ทำตครอบครัว
ระหวำต
ผูบ้ ริหำร
ไมมป

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

ประสบกำรณ์ทำตำน
ชวตเวสำ
2554-ปจั จุบนั

ตำแหนต

2545-2554
2541-2545

ผูช้ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร –
สำยตำนบัญชปแสะกำรเติน
รอตผูอ้ ำนวยกำรฝำยบัญชป
ผูจ้ ดั กำรฝำยบัญชป

2538-2541
2537-2538

ผูจ้ ดั กำรฝำยบัญชป
สมุหบ์ ญ
ั ชป

ชื่อหนวยตำน/บริษทั /ประเภท
ธุรกิจ
บมจ. อิชติ นั กรุ๊ป
บมจ. โออิชิ กรุป๊
บจ. เวดดิต้ บิสซิเนส คอนซัส
แทนท์
บมจ. บปเคเค (1985)
บมจ. พันธุส์ ุกรไทย-เดนมำร์ค

บริษทั อิชิตนั กรุป๊ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2
รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
รำยชื่อ

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
12 13 14

บริ ษทั ฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
C, CEO D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
MD
นางอิง ภาสกรนที
D,ED,M D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
D
D
D
D
นายปรีชา อัจฉรานนท์
D,ED,M
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
D,ED,M
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
D,ED,M
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
ID,//
นายประสาน ลิม้ พิพฒ
ั นกุล
ID,AC
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ ์
ID,AC
D
D
D
D
หมำยเหตุ C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร MD = กรรมการผูอ้ านวยการ M = ผูบ้ ริหาร
นายตัน ภาสกรนที

รายชือ่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1 = บจ. อิงแอนด์องิ ศรีราชา แอสเซ็ท
2 = บจ. ตันแอนด์ตนั ศรีราชา แอสเซ็ท
3 = บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
4 = บจ. ตันบุญ
5 = บจ. เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์
6 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท
7 = บจ. ตันแอนด์ตนั แอสเซ็ท
8 = บจ. เดีย่ ว เดีย่ ว กับตัน
9 = บจ. กล้วย กล้วย

10 = บจ. ภาสกรนที
11 = บจ. เมลท มี
12 = บจ. ลพบุรอี นิ น์ พลาซ่า
13 = บจ. โอ.จี.ที.
14 = บจ. ไอแอม กรีนที
15 = บจ. เวดดิง้ บิสซิเนสคอนซัลแท้นท์
16 = บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
17 = บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่
18 = บจ. เอแคป คอนซัลติง้

19. = บจ. บริหารสินทรัพย์ เอแคป
20. = บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส
21. = บจ. แทงค์กว้ิ เซอร์วสิ
22. = บจ. ที.วาย.แมริเอจ สตูดโิ อ
23. = บจ. โตกิยะ
24. = บจ. มาย เมโมรี่ สตูดโิ อ
25. = บจ. ยัวร์ สตูดโิ อ
26. = บจ. โมเดอร์น เวดดิง้ สตูดโิ อ
27. = บจ. วิคตอเรีย เวดดิง้ โปรเฟสชันแนล
่

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

28. = บจ. เดอะ คลาสสิค สตูดโิ อ
29. = บจ. ไวท์ แมรี่ สตูดโิ อ
30. = บจ. บีเลิฟด์ สตูดโิ อ
31. = บจ. แมรี่ มี เวดดิง้ สตูดโิ อ
32. = บจ. มูเทียร่า เวดดิง้ กาวน์ แอนด์ แพลนเนอร์
33 = บจ. กินกับตัน
34 = บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท
35 = บจ. แคปปิ ตอล โอเค
36 = บจ. โปรเฟสชันแนล
่
คอลเลคชัน่

รำยชื่อ

25

26

27

28

29

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
30
31
32

33

34
D
D

35

นายตัน ภาสกรนที
D
D
D
นางอิง ภาสกรนที
D
D
D
D
D
D
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
นายปรีชา อัจฉรานนท์
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
นายประสาน ลิม้ พิพฒ
ั นกุล
D
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ ์
หมำยเหตุ C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ
AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร MD = กรรมการผูอ้ านวยการ M = ผูบ้ ริหาร
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D

รายชือ่ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1 = บจ. อิงแอนด์องิ ศรีราชา แอสเซ็ท
2 = บจ. ตันแอนด์ตนั ศรีราชา แอสเซ็ท
3 = บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
4 = บจ. ตันบุญ
5 = บจ. เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์
6 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท
7 = บจ. ตันแอนด์ตนั แอสเซ็ท
8 = บจ. เดีย่ ว เดีย่ ว กับตัน
9 = บจ. กล้วย กล้วย

10 = บจ. ภาสกรนที
11 = บจ. เมลท มี
12 = บจ. ลพบุรอี นิ น์ พลาซ่า
13 = บจ. โอ.จี.ที.
14 = บจ. ไอแอม กรีนที
15 = บจ. เวดดิง้ บิสซิเนสคอนซัลแท้นท์
16 = บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
17 = บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่
18 = บจ. เอแคป คอนซัลติง้

19. = บจ. บริหารสินทรัพย์ เอแคป
20. = บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส
21. = บจ. แทงค์กว้ิ เซอร์วสิ
22. = บจ. ที.วาย.แมริเอจ สตูดโิ อ
23. = บจ. โตกิยะ
24. = บจ. มาย เมโมรี่ สตูดโิ อ
25. = บจ. ยัวร์ สตูดโิ อ
26. = บจ. โมเดอร์น เวดดิง้ สตูดโิ อ
27. = บจ. วิคตอเรีย เวดดิง้ โปรเฟสชันแนล
่

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

28. = บจ. เดอะ คลาสสิค สตูดโิ อ
29. = บจ. ไวท์ แมรี่ สตูดโิ อ
30. = บจ. บีเลิฟด์ สตูดโิ อ
31. = บจ. แมรี่ มี เวดดิง้ สตูดโิ อ
32. = บจ. มูเทียร่า เวดดิง้ กาวน์ แอนด์ แพลนเนอร์
33 = บจ. กินกับตัน
34 = บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท
35 = บจ. แคปปิ ตอล โอเค
36 = บจ. โปรเฟสชันแนล
่
คอลเลคชัน่

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 มิถุนายน 2556

แบบประเมินนีจ้ ัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่ วนที่ 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้ อม หมายถึง การมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมที่ดีซงึ่ เป็ นรากฐาน
ที่สาคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่ต้องสร้ างสภาวะหรื อ
ปั จจัยต่าง ๆ ซึง่ เอื ้อให้ ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได้ ตามที่บริ ษัทมุง่ หวัง เป็ นการสร้ างบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อส่งเสริ มให้ ทกุ คนในบริ ษัทตระหนักถึงความจาเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่
ฝ่ ายบริ หารให้ ความสาคัญต่อความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้ าง
ขององค์กรอย่างเหมาะสม การกาหนดหน้ าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นต้ น

1.1 คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทมีการกาหนดแผนธุรกิจ พร้ อมกาหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณอย่างชัดเจน เพื่อใช้
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยแผนธุรกิจดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้ วว่า การตังเป
้ ้ าหมายได้ ดาเนินการ
อย่างรอบคอบ และได้ พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้ มีการวิเคราะห์ถงึ
การให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อ
ให้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสูก่ ารกระทาทุจริ ตหรื อประพฤติ
มิชอบ (เช่น ตังเป
้ ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง ทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนดแผนธุรกิจของบริ ษัท โดยวิเคราะห์ จาก
ข้ อมูลในอดีต และแผนการในอนาคตของบริ ษัท ซึง่ การตังเป
้ ้ าหมายและดัชนีชี ้วัดผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทพื ้นฐานความเป็ นจริ งที่พนักงานสามารถนาไปปฏิบตั แิ ละบรรลุผลได้ โดยไม่สร้ างความกดดันต่อตัว
ผู้บริ หารและพนักงานเกินควร
1.3 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่ช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทจัดโครงสร้ างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชดั เจนและเหมาะสม มีการมอบอานาจ หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุไว้ ในคาอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของทุก
ตาแหน่งงานในบริ ษัท โดยพนักงานทุกคนรับทราบถึงบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของตน
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1.4 บริ ษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทังบทลงโทษหากมี
้
การฝ่ าฝื น หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (code of conduct) โดยจัดทาเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษัท โดยพนักงานและผู้บริ หารทุกคนได้ ลงนามรับทราบข้ อกาหนด
ดังกล่าว และในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจได้ ระบุจรรยาบรรณเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(conflict of interest) พร้ อมทังก
้ าหนดบทลงโทษกรณีกระทาความผิดจรรยาบรรณ
1.5 บริ ษัทมีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้ านการเงิน
การจัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริ ตได้ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงาน (work process) ซึง่ ผ่านการอนุมตั ิจากรองกรรมการผู้อานวยการครบถ้ วนทุก
ระบบงานของบริ ษัท พร้ อมทังมี
้ การกาหนดอานาจอนุมตั ิในการดาเนินการเรื่ องต่างๆ ตามลาดับขันเป็
้ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
1.6 ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้ คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า
เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทในระยะยาว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่มีตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตังอยู
้ ่บน
พื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย และบริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความ
รับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ น ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หาร พนักงาน คูค่ ้ า
คูแ่ ข่ง ลูกค้ ารวมถึงชุมชนและสังคม
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ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อมดาเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผู้บริ หารขาดความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม
บริ ษัทขยายงานอย่างรวดเร็ วเกินไปทาให้ ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรื อการกากับดูแลไม่ทวั่ ถึง เป็ นต้ น
และปั จจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า ทาให้ มีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้ การที่จะนาพาให้ บริ ษัทรอดพ้ นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกล่าวได้ นนั ้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องดาเนินการต่อไปนี ้อย่างสม่าเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริ ษัทประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ ๆ ต่อบริ ษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้ ๆ
จะเกิดขึ ้น (Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษัทมีการประเมินอย่างสม่าเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทมีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ น
ปั จจัยความเสี่ยงทังที
้ ่มาจากภายนอกและภายใน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยง จึงได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้น
เพื่อทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกรอบการการบริ หารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับ
บริ ษัททังจากภายนอกและภายใน
้
รวมทังติ
้ ดตามความคืบหน้ าในการปฏิบตั ิตามแผนจัดการความเสี่ยงของ
บริ ษัท
2.2

บริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทาให้ ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ยงนันเกิ
้ ดขึ ้น
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้วเิ คราะห์หาความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงาน และ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึง่ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท โดยรวบรวม
และกลัน่ กรองผ่านคณะทางานบริ หารความเสี่ยง ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
2.3 บริ ษัทกาหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง
รวมทังมาตรการในการลดความเสี
้
่ยงเหล่านัน้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะทางานบริ หารความเสี่ยงหรื อกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ประสานงานให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง
รับทราบถึงแนวทางแก้ ไข เพื่อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าแนวทางการควบคุมที่ถกู กาหนด ได้ นาไปใช้
และสามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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2.4 บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ตามแผนการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ได้ กาหนดให้ มีการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้ ด้านบริ หารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกคนในองค์กร โดยจัดทาสื่อ
สิ่งพิมพ์และแจกจ่ายให้ พนักงานทุกคนอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้
้ กาหนดแผนการฝึ กอบรมให้ ความรู้ ด้านการ
บริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2.5 บริ ษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนดไว้
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประชุมชี ้แจงการบริ หารความเสี่ยงทุกเดือน รวมทังจะมี
้ การสอบทานเป็ นรายไตร
มาสจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จนกว่าแนวทางการควบคุมที่ถกู กาหนด ได้ นาไปใช้ และสามารถ
ลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทังจั
้ ดให้ มีการทบทวนการบริ หารความเสี่ยงปี ละครัง้ เพื่อ
ประเมินว่าวิธีการควบคุมนันสามารถช่
้
วยลดความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญเพื่อให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่า
แนวทางที่ฝ่ายบริ หารกาหนดไว้ ได้ รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษัท ซึง่ แนวทางดังกล่าว
ได้ แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่อาจเอื ้อให้ เกิดการกระทาที่ทจุ ริ ตออกจากกัน
(3) มีการกาหนดขันตอน
้
และวิธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

3.1 บริ ษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และวงเงินอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ
ไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และวงเงินอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้ อมทังประกาศให้
้
ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
3.2 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึง่ กันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้ าที่อนุมตั ิ (2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทตระหนักถึงระบบการตรวจสอบซึง่ กันและกัน โดยได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านนี ้
ออกจากกัน โดย (1) การอนุมตั ิซงึ่ ดาเนินการเป็ นไปตามประกาศอานาจอนุมตั ิ (2) การบันทึกรายการ
บัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ เป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายบัญชี โดยบริ ษัทมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิของฝ่ ายบัญชีเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และมีการจากัดสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศตามหน้ าที่งานที่รับผิดชอบ (3) การดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ เป็ นหน้ าที่ของผู้ใช้ งานในแต่ละส่วนงาน
3.3 ในกรณีที่บริ ษัทมีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทาธุรกรรมนันต้
้ องผ่านขันตอน
้
การอนุมตั ิที่กาหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการเข้ าทารายการระหว่างกัน และมาตรการหรื อขันตอนในการอนุ
้
มตั ิให้ เข้ าทา
รายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
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3.4 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนันได้
้ กระทาโดยผู้ที่
ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนันเท่
้ านัน้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจาเป็ นต้ องทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษัทกาหนดในมาตรการหรื อขันตอนในการอนุ
้
มตั ใิ ห้ เข้ าทารายการระหว่างกันให้ การทารายการ
นันโดยถื
้
อปฏิบตั ิเช่นเดียวกันลูกค้ าทัว่ ไป ด้ วยนโยบายการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไป ทังนี
้ ้กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้ จะไม่มี
อานาจอนุมตั ิรายการดังกล่าว
3.5 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนัน้ ได้ คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ตามอธิบายไว้ ในข้ อ 3.4

3.6 ในกรณีที่ได้ มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว
(เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การค ้าประกัน) ได้ มีการติดตามให้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัทหรื อไม่ (เช่น ติดตามการชาระคืนหนี ้
ตามกาหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีเป็ นผู้ติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท โดยมีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ หารทราบทันทีหากมีการปฏิบตั ิที่ไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
3.7 กรณีที่บริ ษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุม
ไปถึงกรณีที่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องดังกล่าวนาโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวด้ วย ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทได้ กาหนดห้ าม กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานนาโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว โดยระบุไว้ ในนโยบายจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (code of conduct)
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3.8 ในกรณีที่บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การกาหนดทิศทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม

3.9 บริ ษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อไม่
ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริ ษัท
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทมีฝ่ายกฎหมายประจา เพื่อทาหน้ าที่ติดตามการออกกฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฏหมายใหม่ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุ งให้ การดาเนินการของบริ ษัทเป็ นไปข้ อกาหนดของ
กฎหมายให้ ทนั เวลา และบริ ษัทมีที่ปรึกษาด้ านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาแก่บริ ษัท
ด้ านกฎหมายเป็ นกรณีพิเศษ
3.10 ในกรณีที่บริ ษัทเคยมีการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย บริ ษัทมีมาตรการแก้ ไขและป้องกันมิให้ เกิด
การกระทาในลักษณะนันอี
้ ก หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
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ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึง่ ของการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสาหรับกรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื ้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางการเงินหรื อข้ อมูลอื่น ดังนัน้ การสื่อสารข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้ เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) มีเนื ้อหาที่จาเป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้ องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปั จจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้ าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการพิจารณา บริ ษัทได้ จดั ให้ มขี ้ อมูลที่สาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ คณะกรรมการใช้ ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรื อไม่ (ข้ อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ได้ แก่ รายละเอียดของเรื่ องที่
เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทจะจัดเตรี ยมข้ อมูลและรายละเอียดที่เพียงพอ พร้ อมทังระบุ
้ หลักการและเหตุผลของเรื่ องที่เสนอให้
พิจารณา เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมทังในการประชุ
้
มทุกครัง้ บริ ษัท
จะจัดเตรี ยมผู้บริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อคอยชี ้แจงและตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการ
4.2 กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่กฎหมายกาหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่ ได้ รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน  ไม่ใช่

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการได้ หรื อไม่ เช่น ได้ มีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับ
เรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
 ใช่
 ไม่ใช่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะบันทึกข้ อความ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ของกรรมการ
บริ ษัททุกท่าน ทังที
้ ่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการได้ ตลอดเวลา
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4.4 บริ ษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ ง ๆ ไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
และไม่เคยได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีวา่ มีข้อบกพร่ องในเรื่ องนี ้ หรื อเคยได้ รับแจ้ งแต่ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนัน้
อย่างครบถ้ วนแล้ ว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ ายบัญชีของบริ ษัทมีหน้ าที่จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยจัดเก็บโดยแบ่งกลุม่ ตามสมุดรายวัน
และมีระบบการจัดเรี ยงเอกสาร เพื่อให้ ง่ายต่อการค้ นหา นอกจากนี ้บริ ษัทยังไม่เคยได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับความบกพร่ องในเรื่ องของการจัดเก็บเอกสาร
4.5 คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่ทาให้ บริ ษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายบัญชี เพื่อพิจารณาสอบทานความเหมาะสม
ของนโยบายบัญชี รวมทังการบั
้
นทึบญ
ั ชีให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
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ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริ ษัทจะดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริ ษัทควรต้ องติดตาม
อย่างสม่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทังข้
้ อบกพร่ องต่าง ๆ ได้ รับ
การแก้ ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีที่บริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้ เปรี ยบเทียบ
ผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
 ใช่
บริ ษัทกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการดาเนินงานจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย และงบประมาณอย่าง
ชัดเจนทังรายไตรมาส
้
และรายปี พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผล และแนวทางการปรับปรุ ง กรณีที่ผลการดาเนินงานมี
ความแตกต่างจากเป้าหมายอย่างมีนยั สาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5.2 กรณีที่ผลการดาเนินที่เกิดขึ ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ บริ ษัทได้ ดาเนินการแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายทุกเดือน กรณีที่
ผลการดาเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายอย่างมีนยั สาคัญ ฝ่ ายบริ หารเร่ งหาสาเหตุและแนวทางแก้ ไข
โดยทันที
5.3 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ อย่างสม่าเสมอ
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ จดั ตังฝ่้ ายตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัท โดยจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และทา
หน้ าที่รายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.4 กรณีที่บริ ษัทมีการตรวจสอบภายใน บริ ษัทได้ กาหนดให้ การรายงานผลการตรวจสอบต้ องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระ และมีสายการบังคัญบัญชาขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจสอบภายในไว้ ในกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ ได้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
หากตรวจพบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ เช่นการกระทาการฝ่ าฝื นกฎหมาย ทุจริ ต หรื อมีเหตุการณ์ที่จะ
กระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริ ษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเร่ งด่วน เพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร
5.6 บริ ษัทต้ องรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ติดตามการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ พร้ อมจัดทารายงานผลการติดตามความ
คืบหน้ าในการปรับปรุ งแก้ ไขเสนอผู้บริ หารของหน่วยงาน และสรุ ปผลการติดตามเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.7 บริ ษัทมีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ทิ ี่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ทิ ี่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ในโอกาสแรกที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท

