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สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คงไม่ถูกนักที่จะพูดว่าการเติบโตในปี 2557 ของอิชิตันเป็นไป
อย่างโดดเด่นแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา
ในปี 2557 รายได้ของบริษัทท�ำได้ถึง 6,179 ล้านบาท ด้วย
ก�ำลังการผลิต 1,000 ล้านขวด และที่ก�ำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น
1,200 ล้านขวด ในปี 2558
โรงงานผลิตที่เสร็จสมบูรณ์และได้รับการยอมรับว่าทันสมัย
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
การก้าวขึ้นยืนในต�ำแหน่งผู้น�ำตลาดชาพร้อมดื่มอันดับหนึ่ง
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การเพิ่มแบรนด์ ไบเล่เข้ามาในพอร์ตการผลิต เข้ากับสินค้า
กลุ่มชาเขียวและจับเลี้ยงพร้อมดื่ม
การร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�ำทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก
สร้าง “อิชิตัน อินโดนิเซีย”
...ทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเพียง 1 ปี
“ใช่ครับ” ...คงไม่ถูกซะทีเดียวที่จะพูดว่าปีนี้เป็นการเติบโต
อย่างโดดเด่นของอิชิตันแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา
เพราะการก้าวกระโดดเพื่อเติบโตไปข้างหน้าเช่นนี้เกิดขึ้นกับ
อิชิตันทุกปีและเกิดขึ้นติดต่อกัน 4 ปีมาแล้ว
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เพราะการก้าวกระโดดเพื่อเติบโตไปข้างหน้าเช่นนี้
เกิดขึ้นกับอิชิตันทุกปี และเกิดขึ้นติดต่อกัน 4 ปีมาแล้ว

เป้าหมายที่ท้าทาย ดูเหมือนเป็นไปได้ยากถูกท�ำลายสถิติครั้งแล้วครั้งเล่า
ทั้งหมดเป็นเพราะการทุ่มเทพลังใจของพนักงานอิชิตันทุกคน
แม้มีรวมกันแล้วไม่ถึง 400 คน แต่ก็เพียงพอที่จะผลักดันให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้
ปีหน้าจะยังคงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทาย ...เมื่อตลาดไร้พรมแดนเริ่มต้นขึ้น
โอกาสของอิชิตันจะไม่ได้มีเพียงกว่า 60 ล้านคนในประเทศไทย
แต่ก�ำลังกลายเป็น 600 ล้านคนจากทุกประเทศใน AEC
ผมหวังว่าด้วยการทุ่มเทจากหัวใจของทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนของอิชิตัน
เมื่อรวมกับพลังแห่งความมั่นใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
จะร่วมกันผลักดันให้ปาฏิหาริย์ของอิชิตันเกิดขึ้นต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนอิชิตันอย่างดีตลอดมา
บริษัทฯ ขอยืนยันที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยพื้นฐานที่มั่นคง และน�ำพาบริษัทฯ
ให้เจริญเติบโตในธุรกิจเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
พร้อมยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การด�ำเนินงานที่โปร่งใส
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

ตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
3

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
หน่วย

2555

2556

2557

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ล้านบาท)

4,483

6,532

6,209

(ล้านบาท)

3,653

5,648

5,189

(ล้านบาท)

830

884

1,020

(ล้านบาท)

306

884

1,079

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสด

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

5,205
4,224
1,074

6,541
4,573
1,968

9,008
2,813
6,195

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน

(ล้านบาท)

220

951

1,473

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

(ล้านบาท)

-1,536

-1,492

-2,475

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(ล้านบาท)

1,213

589

1,070

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(ล้านบาท)

-103

48

68

1.0

0.88

0.89

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบแสดงฐานะทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ก�ำไรต่อหุ้น
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อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

ร้อยละ

9.6

15.4

18.0

อัตราก�ำไรขั้นต้น

ร้อยละ

26.6

31.8

34.2

อัตราก�ำไรสุทธิ

ร้อยละ

7.7

13.5

17.4

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ร้อยละ

0.7

1.2

1.9

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

50.7

66.7

26.4

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

ร้อยละ

8.2

15

14

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

3.9

2.3

0.5

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

ร้อยละ

11.4

10.2

7.2

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

31.7

35.2

50.1

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

15.80

17.0

13.0

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

22.8

21.20

27.0

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

9.9

12.5

10.1

ระยะเวลาช�ำระหนี้เจ้าหนี้การค้า

วัน

36.3

28.9

35.8

วงจรเงินสด

วัน

18.20

27.6

41.3
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อัตราก�ำไรสุทธิ

32%

อัตราก�ำไรขั้นต้น

2556

14%

2555

306

400

2,000

8%

4,000

3,907

6,000

1,079

1,200
884

7,000

ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

6,179

6,484

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

2555

2556

2557
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ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:
:

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

:

ที่ตั้งโรงงาน

:

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า
เลขานุการบริษัท

:
:
:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

:

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “อิชิตัน”)
ICHI
0107556000485
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
อาหารและเครื่องดื่ม
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เครื่องดื่มชาด�ำ
พร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อนแบล็คที เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน และ
เครื่องดื่มชาพร้อมดื่มสูตรหวานน้อย อิชิตัน ซีเล็คเต็ด
2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร10310
โทรศัพท์ 02-716-5555 โทรสาร 02-716-7000
โรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี นิคมอุตสาหกรรมโรจนะโซน 3
เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ต�ำบลอุทัย อ�ำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 035-2761111 โทรสาร 035-276123
1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)
1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)
โทรศัพท์ 02-716-5555 ต่อ 701
อีเมล์ luke@ichitangroup.com
โทรศัพท์ 02-716-5555 ต่อ 912
อีเมล์ ir@ichitangroup.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงาน
เบอร์โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและช�ำระเต็มมูลค่า
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:
:
:
:

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จ�ำกัด
4014112536103886
เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ อิชิตัน
Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Tangerang
15117, Banten
: 021-55755951
: 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 1,184.0 ล้านบาท)
: 100,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
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ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6,7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000
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คณะกรรมการบริษัท
และเลขานุการบริษัท

1. นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริษัท

2

8

3

5

4

6

8

7

9

10
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2. นางอิง ภาสกรนที				
3. นายโช เอวี่ย จิ้น				
4. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ 			
5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ			
6. นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ 		
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล			
9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์  			
10. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์			

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร

1. นายตัน ภาสกรนที		
3

5

1

2

4

2. นางอิง ภาสกรนที 		
3. นายปรีชา อัจฉรานนท์
4. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
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ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ประวัตคิ ณะกรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร
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01
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

		

นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการ
55
ไทย

อายุ (ปี)
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยล�ำปาง

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 12/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
13.85
			
(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นคู่สมรสของนางอิง ภาสกรนที

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2542 - 2553
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. อิงแอนด์อิง ศรีราชา แอสเซ็ท
บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท
บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
บจ. ตันบุญ
บจ. เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์
บจ. ดีเอสที แออสเซ็ท
บจ. ตันแอนด์ตัน แอสเซ็ท
บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับตัน
บจ. กล้วย กล้วย
บจ. ภาสกรนที
บจ. อิชิปัง
บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท
11

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

02

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2542 - 2553
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

		
		
		

นางอิง ภาสกรนที
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
44
ไทย

อายุ (ปี)
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 12/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร DCP 44/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
9.23
				

(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• เป็นคู่สมรสของนางอิง ภาสกรนที
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ บจ. อิงแอนด์อิง ศรีราชา แอสเซ็ท
กรรมการ บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท
กรรมการ บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
กรรมการ บจ. ตันบุญ
กรรมการ บจ. เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์
กรรมการ บจ. ดีเอสที แออสเซ็ท
กรรมการ บจ. ตันแอนด์ตัน แอสเซ็ท
กรรมการ บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับตัน
กรรมการ บจ. กล้วย กล้วย
กรรมการ บจ. ภาสกรนที
กรรมการ บจ. อิชิปัง
กรรมการ บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์
กรรมการ บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส
กรรมการ บจ. ที.วาย.แมริเอจ สตูดิโอ
กรรมการ บจ. โตกิยะ
กรรมการ บจ. มาย เมโมรี่ สตูดิโอ
กรรมการ บจ. ยัวร์ สตูดิโอ
กรรมการ บจ. โมเดอร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ
กรรมการ บจ. วิคตอเรีย เวดดิ้ง โปรเฟสชั่นแนล
กรรมการ บจ. เดอะ คลาสสิค สตูดิโอ
กรรมการ บจ. ไวท์ แมรี่ สตูดิโอ
กรรมการ บจ. บีเลิฟด์ สตูดิโอ
กรรมการ บจ. แมรี่ มี เวดดิ้งสตูดิโอ
กรรมการ บจ. มูเทียร่า เวดดิ้งกาวน์ แอนด์ แพลนเนอร์
กรรมการ บจ. กินกับตัน
กรรมการ บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท

รายงานประจ�ำปี 2557

03
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)
สัญชาติ

นายโช เอวี่ย จิ้น
กรรการบริษัท และที่ปรึกษาด้านโรงงาน
53
ไต้หวัน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สื่อมวลชน สาขาวารสารและสิ่งตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยซื่อซิง

ประวัติการฝึกอบรม
• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
4.83 (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และที่ปรึกษาด้านโรงงาน บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2542 - 2537
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน

• กรรมการ บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์
• กรรมการ บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส

ปี 2536 - 2537

• ผู้จัดการฝ่ายขายแฟรนไชส์ บจ. บริษัท ซิ่ว หวี่ ซู่ ซื่อ เหลียน สว่อ

13

04
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

		
		

นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 				
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน

อายุ (ปี)
49
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.56 (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2554
• รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2547 - 2554
• ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โออิชิ เทรดดิ้ง

ปี 2541 - 2547
• ผู้จัดการโรงงาน บจ. โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)

ปี 2540 - 2541
• ผู้จัดการโครงการ บจ. แดรี พลัส

ปี 2532 - 2540
• ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ. โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)

ปี 2530 - 2532
• หัวหน้าแผนกผลิต บจ. ดัชมิลล์
14

05
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

		
		

รายงานประจ�ำปี 2557

นายธนพันธุ์ คงนันทะ
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

อายุ (ปี)
40
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 106/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.52 (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2554

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2549 - 2550

ปี 2553

• ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
บจ. คลังพลาซ่าจอมสุรางค์

• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ปี 2551 - 2553
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ปี 2550 - 2551
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครื่องดื่ม บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ปี 2547 - 2549
• ผู้จัดการฝ่ายการตลาดพาณิชย์ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
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06
ชื่อ-สกุล
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
ต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท และรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
อายุ (ปี)
39
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 106/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.61 (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการ และรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2554
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการ บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า
• กรรมการ บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับตัน

ปี 2554 - 2556
• กรรมการ บจ. ไอแอมกรีนที (เดิมชื่อ บจ. อิชิตัน เทรดดิ้ง)

ปี 2542 - 2554
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจ. เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์

16

07
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
		

รายงานประจ�ำปี 2557

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)
64
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
• การศึกษาบัณฑิต มัธยมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 106/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร AACP 16/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2550 - 2555
• ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จ�ำกัด

ปี 2548 - 2549
• ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจ�ำผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ปี 2545 - 2548
• รองเจ้ากรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ปี 2543 - 2545
• เสนาธิการกรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ

ปี 2537 - 2540
• ผู้อ�ำนวยการกองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ

17

ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

		

นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

08

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)
58
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 106/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร AACP 16/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2552 - 2557
• รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

ปี 2544 - 2545
• กรรมการบริหารและที่ปรึกษา บมจ. วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปี 2550 - 2552
• ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บจ. โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต

ปี 2545 - 2549
• กรรมการบริหารและที่ปรึกษา บจ. สยามยูนิโซล

ปี 2542 - 2543
• กรรมการผู้จัดการ บจ. เค เอ็มโฟม
18

09
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

รายงานประจ�ำปี 2557

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
และประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

		

อายุ (ปี)
55
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 27/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร AACP 17/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2546 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

ปี 2527 - 2546
• รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2557-ปัจจุบัน
• กรรมการ บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ปี 2546 - ปัจจุบัน
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. เอแคป คอนซัลติ้ง
บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส
บจ. แคปปิตอล โอเค
บจ. โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น

ปี 2546 - 2557
• กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ เอแคป
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

		

นายปรีชา อัจฉรานนท์

10

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ (ปี)
52
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
0.12 (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
• กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2556-2557
• กรรมการ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2554
• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2545-2554
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
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ประวัตเิ ลขานุการบริษทั
และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
เลขานุการบริษทั / เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี)
49
สัญชาติ
ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชี
และการเงิน บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2545 - 2554

• ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั
รุน่ ที่ 30

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2541 - 2545
• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแทนท์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ปี 2538 - 2541

0.45 (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. บีเคเค (1985)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร

ปี 2537 - 2538

• ไม่มี

รายงานประจ�ำปี 2557

• สมุห์บัญชี บมจ. พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค

ชื่อ-สกุล
นายสุมล โฮ้บ�ำเพ็ญ
ต�ำแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ (ปี)
37
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร

• ปริญญาโท สาขาการก�ำกับดูแลกิจการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการ
พระนคร

• ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ประวัติการฝึกอบรม
• ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• การอบรมเตรียมตัวเป็นผูส้ อบภายใน
รับอนุญาต (EIAP)
รุน่ ที่ 9 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• โครงการอบรมผูต้ รวจสอบภายใน
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่ม-ี

• ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง

:

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2556 – ปัจจุบัน
ปี 2549 – 2552
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนูลักษณ์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554 – 2556
• ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บมจ. เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส

ปี 2543 - 2549
• ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานตรวจสอบ
สนง. ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท
21

เหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญในปี 2557

21 เมษายน 2557
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและเริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้
ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ICHI”

14 พฤษภาคม 2557
• คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เข้าท�ำรายการซือ้ สิทธิ์ ในเครือ่ งหมาย
การค้า "ไบเล่" (BIRELEY) พร้อมสูตรการผลิตจากบริษัท ซันนี่ เฮิร์บ อินเตอร์
เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ จ�ำกัด (SUNNY) ซึ่งครอบคลุม 16 ประเทศ ได้แก่
ไทย กัมพูชา เกาหลีใต้ แคนาดา พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
จีน อินเดีย ฮ่องกง บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไต้หวัน และเวียดนาม มูลค่ารวม
240 ล้านบาท
• อนุมัติให้ลงทุนในที่ดินรวม 76 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา มูลค่ารวม 244.9 ล้านบาท จากบริษทั สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จ�ำกัด (มหาชน)
• มูลค่าเงินลงทุนในการก่อสร้างอาคาร ระบบติดตั้งภายใน เครื่องจักรและอุปกรณ์
มูลค่ารวม 1,295.1 ล้านบาท
• ทั้ง 3 รายการ รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,780 ล้านบาท
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รายงานประจ�ำปี 2557

26 สิงหาคม 2557
• คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ในประเทศอินโดนีเซีย (“JV”) ร่วมกับบริษัท PT Atri Pasifik (“AP”)
ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP ถือหุ้น
ในสั ด ส่ ว นรายละร้ อ ยละ 50 คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ร่ ว มทุ น ส่ ว นทุ น จดทะเบี ย น
ของบริษัทจ�ำนวน 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 592.0 ล้านบาท)
รวมมูลค่าร่วมทุนส่วนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจ�ำนวน 400,000 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย (ประมาณ 1,184.0 ล้านบาท)
• อนุมัติจ�ำนวนเงินให้กู้ยืมในอนาคตแก่ JV ตามสัดส่วนการถือหุ้นในส่วน
ของบริษัทจ�ำนวน 141,250 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 418.1 ล้านบาท)
จากประมาณการจ�ำนวนเงินให้กยู้ มื ในอนาคตเบือ้ งต้นทัง้ หมดจ�ำนวน 282,500
ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 836.2 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนเงิน
ให้กู้ยืมดังกล่าวแก่ JV จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อยอดขายสินค้าเป็นไปตามสัญญา
ที่ระบุ และทางบริษัทจะต้องเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตที่ประเทศอินโดนีเซีย
• อนุ มั ติ ก ารเข้ า ลงทุ น ในระบบติ ด ตั้ ง ภายใน เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
เพื่ อ ขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ของโรงงานเฟส 2 ที่ ส วนอุ ต สาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรีอยุธยา รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 750.0 ล้านบาท

27 สิงหาคม 2557
ลงนามในสัญญาร่วมทุน จัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยจะด�ำเนินธุรกิจผลิต
และจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มแบรนด์"อิชิตัน" ในประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งบริษัทยินยอมให้บริษัทร่วมทุนใช้เครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิต
ของทางบริษทั อิชติ นั โดยการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นการท�ำสัญญา Joint
Venture Agreement ระหว่างบริษัทกับ AP เพื่อร่วมกันก�ำหนดลักษณะ
โครงสร้างการร่วมทุนและการด�ำเนินธุรกิจ การบริหารงานในกิจการร่วมค้า
สิทธิหน้าที่ระหว่างกัน ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

29 ธันวาคม 2557
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ICHI ผู้ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว
พร้อมดืม่ เนือ่ งในโอกาสที่ ICHI ได้รบั คัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ ในกลุม่ ดัชนี
SET100 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
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กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม
และสิง่ แวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลน โดยพร้อมที่จะสนับสนุน ร่วมพัฒนา
และคืนสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมสูงสุด ดังนี้
เมือ่ ปี 2554 หลังจากเหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทย ประธานกรรมการบริษทั ฯ “คุณตัน ภาสกรนที”
ได้มีแนวคิดปลูกจิตส�ำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด
กรีนโนเวชัน่ จึงได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” ขึน้ ในพืน้ ทีโ่ รงงานของบริษทั ฯ ทีจ่ งั หวัดอยุธยา บนพืน้ ทีก่ ว่า 2,000 ตารางเมตร
ด้วยงบลงทุนกว่า 50 ล้านบาท เพื่อท�ำหน้าที่บอกเล่าความเป็นมาของอิชิตัน อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า และกระตุ้นจิตส�ำนึก
ระหว่างวิธีด�ำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ ผ่านเทคโนโลยีโฮโลแกรม ฉายภาพแบบ 3 มิติ และ
อินเตอร์แอคทีฟ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกันของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ในปี 2556 บริษัทฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบจ�ำนวน 6 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหายใจ
ทั่วประเทศ
ส�ำหรับปี 2557 บริษทั ฯ เล็งเห็นว่าการศึกษานัน้ เป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับทุกคนในสังคม แต่มเี ด็กจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีย่ งั เข้าไม่ถงึ กับ
การเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ศึกษาตามโรงเรียนในชนบทที่มีขนาดเล็ก ขาดการดูแลจากภาครัฐ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น
การสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการยกระดับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน
ต่อไป ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดโครงการ อิชิตัน ปันรอยยิ้ม ประจ�ำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสได้ร่วมท�ำ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจที่ดีให้กับพนักงานและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด
หรือพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนคืนให้กับสังคมอีก ซึ่ง CSR นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกรักบ้านเกิดให้กับพนักงาน
โดยทางบริษทั ฯ ได้มกี ารบริจาคสิง่ ของ สือ่ การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬ
ี า ทุนการศึกษา สร้างอาคาร และอืน่ ๆ
ให้กับโรงเรียนโคกสง่า บ้านดงนกกก ต�ำบลผาอินทร์แปลง อ�ำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสง่ามากที่สุด ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกสง่าเป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบด้วยครู/บุคลากร จ�ำนวน 20 ท่าน และนักเรียน จ�ำนวน 144 คน
บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสบทบต่างๆ เช่น เงินบริจาคมูลนิธิไทยรัฐ, บริจาคสมทบการจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านม
ของส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้, งานแรลลี่การกุศล และยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้กับโครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ อีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบริษทั ฯ
ยังมีการสนับสนุนเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ โรดโชว์ตามงานต่างๆ อีกด้วย
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รายงานประจ�ำปี 2557

ด้านสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ออกแบบขึ้นด้วยแนวคิด
Greenovation ด�ำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีใ่ ห้ความเคารพต่อธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ดุ ด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูงสุดด้วยระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) ผนวกจิตส�ำนึกการปลูกฝังคนรุ่นใหม่
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของธรรมชาติ และการอยูร่ ว่ มกันอย่างสมดุล และเน้นการด�ำเนินการใช้อย่างประหยัด คุม้ ค่า พอเพียง
ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ลกการสูญเสีย พร้อมทั้งจัดหาพลังงานอื่นๆ ทดแทนการใช้พลังงานธรรมชาติ และน�ำ
พลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อีกทัง้ ยังท�ำการบ�ำบัดและฟืน้ ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเรา “อิชติ นั กรีน แฟคทอรี”่ รับผิดชอบ
ต่อธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เลือกการใช้เทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ เพือ่ รบกวนธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ดุ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการของบริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ การวางแผนกลยุทธ์
เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อติดตามผล
การด�ำเนินงานของบริษัท และรับทราบเรื่องด�ำเนินการที่ส�ำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการก�ำกับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
คือธุรกิจเพื่อภารกิจด้วยเป้าหมายสู่ผู้น�ำทางธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ และก้าวน�ำนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
โดยคุณตัน ภาสกรนที มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ในการสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพให้มั่นคง และก้าวไกลจนสามารถช่วยเหลือ
และให้อนาคตกับผู้คนในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง เริ่มจากการเสาะแสวงหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด ที่ปลูกโดยเกษตรกรชาวเขา
ซึง่ เป็นการสร้างงานสุจริตทีย่ งั่ ยืน ไปจนถึงการตัดสินใจลงทุนกับระบบโรงงานทีใ่ ช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากทีส่ ดุ ท�ำให้สง่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยที่สุด

พันธกิจของบริษัท
ในความเป็นบริษัทเพื่อภารกิจ บริษัทฯ จึงอยากต่อยอดมากกว่าแค่การน�ำเสนอสินค้า แต่เป็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตไปพร้อมๆ กับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อให้ได้ผลก�ำไรสูงสุดและการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ต่อลูกค้า

:

อิ ชิ ตั น จะผลิ ต และพั ฒ นาเครื่ อ งดื่ ม คุ ณ ภาพที่ ดีต ่ อ สุ ข ภาพของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ รั บ
ความพึงพอใจสูงสุด

ต่อผู้ถือหุ้น

:

อิชิตันจะใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ มองหาโอกาสในการพัฒนา
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายใหม่ๆ อยู่เสมอ และต่อยอดสู่การสร้างผลประกอบการสูงสุด

ต่อสังคม

:

อิชติ นั จะเป็นแบบอย่างขององค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบและคืนก�ำไรสูส่ งั คม เพือ่ พัฒนาคุณภาพสังคมไทย
ให้ดีขึ้น

ต่อพนักงาน

:

อิชติ นั จะสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความสามารถจนไปสูค่ วามเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

			
			
			
			

วิสัยทัศน์ของบริษัท
บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน) ต้ อ งการมุ ่ ง ไปสู ่ ค วามเป็ น ผู ้ น� ำ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม คุ ณ ภาพและนวั ต กรรมที่ เ ติ บ โตไป
พร้อมกับสังคมที่ดี
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รายงานประจ�ำปี 2557

เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี ดังนั้น ในระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความหลากหลายและ
รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป โดยบริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉลี่ยปีละ
3-4 รสชาติ ทั้งจากการวิจัยพัฒนาของบริษัทฯ เอง หรือการเข้าซื้อแบรนด์อื่นหากโอกาสทางธุรกิจเอื้ออ�ำนวย นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ จะมุ ่ ง เน้ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการท� ำ งาน โดยจะน� ำ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาสนั บ สนุ น กระบวน
การผลิตเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนเพิ่มการตอบแทนให้สังคม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พัฒนาการส�ำคัญของธุรกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

เดือน/ปี

พันธกิจของบริษัท

ปี 2553
ก.ย. 2553

• ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 5.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น

พ.ย. 2553

• เข้าท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา
พื้นที่รวม 75-3-80 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน
• ยืน่ ขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และด�ำเนินขอใบอนุญาตอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ

ธ.ค. 2553

• ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกผลิตเครื่องดื่ม อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ และเริ่มท�ำการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ดับเบิ้ลดริ๊งค์

ปี 2554
ม.ค. 2554

• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ขนาดบรรจุ 420 มล.

มี.ค. 2554

• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 6.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดย
เป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

เม.ย. 2554

• ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554
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พันธกิจของบริษัท

พันธกิจของบริษัท

ปี 2554
พ.ค. 2554

• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที แบบขวด ขนาดบรรจุ 420 มล.

ก.ย. 2554

• โรงงานเริ่มทดสอบกระบวนการผลิตครั้งแรกด้วยก�ำลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด
และ 1 สายการผลิตกล่อง

ต.ค. 2554

• เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยจากมหาอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้านบาท
ในขณะทีม่ รี ายได้ทรี่ บั รูจ้ ากเงินชดเชยจากบริษทั ประกันภัยส่วนแรก จ�ำนวน 600.0 ล้านบาท
ท�ำให้บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัยทีร่ บั รูใ้ นปี 2554 จ�ำนวน 580.6 ล้านบาท
ในปีถดั ไป บริษทั ฯ ได้รบั เงินชดเชยทัง้ หมดจากบริษทั ประกันภัย ท�ำให้ตอ้ งรับรูเ้ ป็นรายได้สว่ นที่
เหลือในปี 2555 เพิม่ อีกจ�ำนวน 518.8 ล้านบาท (สุทธิจากรายการขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่าย
อาคารและอุปกรณ์ในปี 2555 จ�ำนวน 50.5 ล้านบาท)

พ.ย. 2554

• เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด

ปี 2555
ม.ค. 2555
มี.ค.-เม.ย. 2555

• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน กรีนที แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.
• โรงงานเริ่มด�ำเนินการผลิตด้วยก�ำลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สาย
การผลิตกล่อง (เม.ย.)

ก.ค. 2555

• เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็น 2 สายการผลิตกล่อง

ก.ย. 2555

• เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด
• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2555 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.0
ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดย
เป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที ขนาดบรรจุ 420 มล.
• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน กรีนที ขนาดบรรจุ 840 มล.

ปี 2556

28

ม.ค. 2556

• จ�ำหน่ายธุรกิจอาหาร

ก.พ. 2556

• วางจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง เย็นเย็น โดยอิชติ นั ขนาดบรรจุ 400 มล.

มี.ค. 2556

• เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 3 สายการผลิตขวด

มิ.ย. 2556

• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน แบบกล่อง
ขนาดบรรจุ 250 มล.

ก.ค. 2556

• ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2556 มีมติอนุมตั กิ ารแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด
และการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท พร้อมทัง้
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,300.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,300
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น

รายงานประจ�ำปี 2557

พันธกิจของบริษัท

พันธกิจของบริษัท

ปี 2557
มี.ค. 2557

• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน ซีเล็คเต็ด เป็นเครื่องดื่มชาสูตรหวานน้อย ขนาดบรรจุ
450 มล.
• วางจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง เย็นเย็น โดยอิชติ นั แบบกระป๋องสลิม
ขนาดบรรจุ 240 มล.

เม.ย. 2557

• บริษัทฯ ได้ท�ำการเข้าจดทะเบียนและท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 4 สายการผลิตขวด

พ.ค. 2557

• ซื้อสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า “ไบเล่” (หรือ BIRELEY) พร้อมสูตรการผลิตจากบริษัท
ซันนี่ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ

มิ.ย. 2557

• ยกเลิกการวางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์

ก.ค. 2557

• วางจ�ำหน่าบเครือ่ งดืม่ ชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง เย็นเย็น โดยอิชติ นั ขนาดบรรจุ 800 มล.
(เย็นเย็น ยักษ์)

ส.ค. 2557

• เข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซีย
• วางจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ สมุนไพร เย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�ำ้ ผึง้ โดยอิชติ นั ขนาดบรรจุ 400 มล.
• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง โดยอิชิตัน แบบกล่อง ขนาด
บรรจุ 250 มล. และแบบขวด ขนาดบรรจุ 800 มล. (เย็นเย็น ยักษ์ เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง)

ก.ย. 2557

• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสน�้ำผึ้งผสมมะนาว ขนาดบรรจุ 290 มล.
• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที รสมัลเบอร์รี่ ขนาดบรรจุ
290 มล.

พ.ย. 2557

• วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ ขนาดบรรจุ 420 มล.
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที
เครื่ อ งดื่ ม ชาด� ำ พร้ อ มดื่ ม อิ ชิ ตั น ดราก้ อ นแบล็ ค ที เครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร เย็ น เย็ น โดยอิ ชิ ตั น และเครื่ อ งดื่ ม ชาพร้ อ มดื่ ม
สูตรหวานน้อย อิชิตัน ซีเล็คเต็ด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เข้าท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP จะเข้า
ลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็น
มูลค่าเงินลงทุนจ�ำนวนรวม 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ล้านบาท) บริษทั ได้จา่ ยช�ำระเงินทุนจัดตัง้ บริษทั งวด
แรกในอัตราร้อยละ 50 ของ ทุนที่เรียกช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 135.6 ล้านบาท และกิจการร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งเสร็จเมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จึงกลายเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท

ผังโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (ICHI)
ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว 1,300 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท

50%

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 1,184.0 ล้านบาท)

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
-ไม่มี-

30

บริษัท PT Atri Pasifik
(บริษัทร่วมทุน)
50%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2557

ประวัติความเป็นมา
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อิชิตัน”) เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553
ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบบฟิวชั่นสเต็คคอร์สและร้านช็อกโกแลตสดสไตล์ญี่ปุ่น
ผลิตและจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้ทมี งานของบริษทั ฯ มุง่ เน้นธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพียงอย่างเดียว เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ในการเป็นผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวคุณภาพระดับยอดฝีมือของประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ขายธุรกิจอาหารออกไปในเดือน
มกราคม 2556
ส�ำหรับธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็นส่วนงานที่ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จ�ำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล
จ�ำนวน 2 รสชาติ ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2554 และวางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียว
พร้อมดื่มครั้งแรก จ�ำนวน 3 รสชาติ ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน กรีนที ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2554 โดยเป็นการว่าจ้าง
ผูผ้ ลิตภายนอกเป็นผูผ้ ลิต ต่อมาบริษทั ฯ ลงทุนก่อสร้างโรงงานเครือ่ งดืม่ ทีม่ กี ำ� ลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิต
กล่อง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงานเริ่มด�ำเนินการทดสอบการผลิตครั้งแรกในเดือนกันยายน
ปี 2554 ทั้งนี้ เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม ปี 2554 ส่งผลให้สายการผลิตของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
และได้รบั ผลกระทบจากมหาอุทกภัย โดยโรงงานสามารถเริม่ ด�ำเนินการผลิตในช่วงต้นปี 2555 ด้วยก�ำลังการผลิต 1 สายการผลิต
ขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง
ในปี 2555 ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิต รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 3 สายการผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
ส�ำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 4 สายการผลิตขวด และ 2 สายการผลิต
กล่อง ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตทั้งหมด 800 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี โดยผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ทั้งหมดเป็นจ�ำนวน 19 รสชาติ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ภายใต้
ชื่อสินค้า “อิชิตัน กรีนที” (2) เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม ภายใต้ชื่อสินค้า “อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที” (3) เครื่องดื่มสมุนไพร
ภายใต้ชื่อสินค้า “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” และ (4) เครื่องดื่มชาพร้อมดื่มสูตรหวานน้อย ภายใต้ชื่อสินค้า “อิชิตัน ซีเล็คเต็ด”

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียน 1,300 ล้านบาท และมีทุนช�ำระแล้ว 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00
บาท บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดรา
ก้อนแบล็คที เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน และเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มสูตรหวานน้อย อิชิตัน ซีเล็คเต็ด
ส�ำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทฯ วางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณภาพสูง เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบตลอด
จนกรรมวิธีในการผลิตที่พิถีพิถันและบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและรสชาติที่ยังคงความเป็น
ธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีจุดเด่นหลักๆ คือ
• เป็นเครือ่ งดืม่ คุณภาพทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ผลิตจากใบชาเขียวออร์แกนิคทีไ่ ด้รบั ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
• ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์ทันสมัยและมีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม
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• รสชาติตรงกับความชื่นชอบของผู้บริโภคคนไทย
• เป็นเครื่องดื่มที่รักและเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ก�ำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้
• ก�ำลังสายการผลิตขวดรวม 4 สายการผลิต หรือคิดเป็น 800 ล้านขวด/ปี (หรือเทียบเท่า 336 ล้านลิตร/ปี)
• ก�ำลังสายการผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 สายการผลิต หรือคิดเป็น 200 ล้านกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า 50 ล้านลิตร/ปี)
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบขวดและกล่องยูเอชที
1. เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่มุ่งเน้นในคุณภาพของวัตถุดิบ มีทั้งหมด 12 รสชาติ ได้แก่
(1) รสต้นต�ำรับผสมดอกชา (2) รสน�้ำผึ้งผสมมะนาว (3) รสคิคุชะ (เก๊กฮวย) (4) รสจมูกข้าวญี่ปุ่น (5) สูตรไม่มีน�้ำตาลผสม
มัทฉะ (6) รสมิโดริพันช์ (7) รสเบอร์รี่เบอร์รี่ (8) รสแอปเปิ้ล กีวี (9) รสข้าวโพด (10) รสบ๊วยญี่ปุ่น (11) อู่หลง สูตรไม่มี
น�้ำตาล และ (12) รสลิ้นจี่
2. เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1) รสเลมอน (2) รสสตรอเบอร์รี่ และ
(3) รสมัลเบอร์รี่
3. เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวสมุนไพรผสมน�้ำจับเลี้ยง
และ (2) เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง
4. เครื่องดื่มชาพร้อมดื่มสูตรหวานน้อย อิชิตัน ซีเล็คเต็ด มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1) รสมัทฉะ และ (2) รสอู่หลง
บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่าย 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด (2) บริษัท บุญรอด
เอเชีย จ�ำกัด และ (3) บริษัท ไอแอมกรีนที จ�ำกัด (IGT) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เพือ่ เป็นการรักษาฐานลูกค้าของช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบ Traditional Trade ทีเ่ น้นกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ม่ทบั ซ้อนกับกลุม่ เป้าหมาย
ของ DKSH และบุญรอดเอเชีย จึงได้มีการจัดตั้ง บริษัท ไอแอม กรีนที จ�ำกัด (IGT) ขึ้นมาในเดือนมิถุนายน 2554 โดยมี
คุณอิง ภาสกรนที (ภรรยาของคุณตัน ภาสกรนที) เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดว้ ยสัดส่วนการถือหุน้ 75% (อีก 25% ถือหุน้ โดยกลุม่ ตระกูล
ไตรพฤกษ์ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มของอิชิตัน
ในช่องทางประเภทซาปั๊ว ต่อมาบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะเน้นการผลิต การตลาด และการสร้างแบรนด์ โดยจะไม่ท�ำธุรกรรม
ทางด้านการจัดจ�ำหน่ายเองซึ่งต้องใช้เวลาของผู้บริหารในการจัดการรวมถึงก�ำลังพลจ�ำนวนมาก บริษัทฯ จึงไม่จัดโครงสร้างให้
IGT อยู่ในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อน�ำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณอิง ภาสกรนที จึงได้ขายหุ้น IGT
ที่ตนถืออยู่ทั้งจ�ำนวนให้แก่ คุณธัญธิตา ภาสกรนที (พี่สาวของคุณตัน ภาสกรนที) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
99.99% ในบริษัท โอ.จี.ที จ�ำกัด (OGT)
ทัง้ นี้ OGT เดิมเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ชาเขียวในช่องทางประเภทซาปัว๊ ของผูป้ ระกอบการชาเขียวรายหนึง่ ต่อมาได้หยุดด�ำเนิน
การจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ชาเขียวให้กบั ผูป้ ระกอบการรายดังกล่าว ปัจจุบนั OGT มิได้ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องหรือแข่งขันกันกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และมีรายได้ค่าเช่าที่ดินจาก IGT ซึ่งผูกพันตามสัญญาเช่าเดิม
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รายงานประจ�ำปี 2557

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ส�ำหรับปี 2555 ถึงปี 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้

2555

โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายสุทธิ

2557

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

3,906.8

87.1%

6,484.4

99.3%

6,179.1

99.5%

518.8

11.6%

-

-

-

-

57.3

1.3%

47.5

0.7%

29.8

0.5%

4,482.9

100.0%

6,531.8

100.0%

6,208.9

100.0%

รายได้สุทธิจากมหาอุทกภัย
รายได้อื่น
รายได้รวม

2556

อัตราการเติบโตของยอดขาย
ส่วนแบ่งตลาด*
จ�ำนวนรสชาติ

269.7%

66.0%

(4.7%)

27.1%

42.1%

43.8%

16

17

19

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือนมกราคม 2558

บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
เท่ากับ 3,906.8 ล้านบาท , 6,484.4 ล้านบาท และ 6,179.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 87.1 ร้อยละ 99.3 และร้อยละ
99.5 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ ซึ่งสัดส่วนการขายชาพร้อมดื่มมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จ�ำนวน 3,906.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.1 ของรายได้รวม มีรายได้จากมหาอุทกภัย
จ�ำนวน 518.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.6 ของรายได้รวม และมีรายได้อนื่ ๆ จ�ำนวน 57.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของรายได้รวม
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จ�ำนวน 6,484.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.3 ของรายได้รวม และมีรายได้อื่นๆ จ�ำนวน
47.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 ของรายได้รวม
ส�ำหรับปี 2557 รายได้จากการขาย จ�ำนวน 6,179.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของรายได้รวม และมีรายได้อื่นๆ จ�ำนวน 29.8
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม
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ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 19 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้
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บรรจุภัณฑ์

กระป๋อง

กล่อง

ขวด

ขวด

ขวด

ขวด

ขวด

ขวด

(ml)

240

250

290

400

420

450

800

840

1. ต้นต�ำรับผสมดอกชา

-

-

-

-

✓

-

-

-

2. น�้ำผึ้งผสมมะนาว

-

✓

✓

-

✓

-

-

✓

3. คิคุชะ (เก๊กฮวย)

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

4. จมูกข้าวญี่ปุ่น

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

5. สูตรไม่มนี ำ�้ ตาลผสมมัทฉะ

-

-

-

-

✓

-

-

-

6. มิโดริพันช์

-

✓

-

-

✓

-

-

-

7. ข้าวโพด

-

-

-

-

✓

-

-

-

8. เบอร์รี่ เบอร์รี่

-

✓

-

-

-

-

-

-

9. แอปเปิ้ล กีวี

-

✓

-

-

-

-

-

-

10. บ๊วยญี่ปุ่น

-

-

-

-

✓

-

-

-

11. อูห่ ลง สูตรไม่มนี ำ�้ ตาล

-

-

-

-

✓

-

-

-

12. ลิ้นจี่

-

-

-

-

✓

-

-

-
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เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม
13. รสเลมอน

-

-

-

-

✓

-

-

-

14. รสสตรอเบอร์รี่

-

-

-

-

✓

-

-

-

15. รสมัลเบอร์รี่

-

-

✓

-

✓

-

-

-

✓

✓

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

✓

-

-

✓

-

18. รสมัทฉะ

-

-

-

-

-

✓

-

-

19. รสอู่หลง

-

-

-

-

-

✓

-

-

เครื่องดื่มสมุนไพร
16. เย็นเย็น ชาเขียวผสม
น�้ำจับเลี้ยง
17. เย็นเย็น เก๊กฮวยผสม
น�้ำผึ้ง
เครื่องดื่มชาสูตรหวานน้อย

บัตรส่งเสริมการลงทุน
ณ วันที่ 3 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริม
การลงทุนเลขที่ 5175(2)/2556 (แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตร
ส่งเสริมเดิมเลขที่ 1496(2)/2554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554) ส�ำหรับกิจการผลิตน�้ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ประเภท
1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยกิจการผลิตเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบหลัก
จากใบชาจึงจัดเป็นกิจการที่เข้าข่ายกิจการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว

สรุปสิทธิประโยชน์ที่ส�ำคัญ
• อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน 150% ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนและไม่เกิน 6,311.5 ล้านบาท ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวนเงินลงทุน โดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�ำเนินการตามโครงการทีไ่ ด้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ประมาณ 4,132.9 ล้านบาท
• การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนดเวลา 8 ปี เริ่มวันที่
16 มีนาคม 2555 และสิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2563
• ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมไปรวมค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
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สรุปเงื่อนไขที่ส�ำคัญ
• ไม่จำ� นอง จ�ำหน่าย โอน ให้เช่า หรือยินยอมให้บคุ คลอืน่ ใช้เครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า ยกเว้นเครือ่ งจักร
ได้รับการอนุญาตให้จ�ำนองเครื่องจักร
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด�ำเนินการ
• บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจ�ำหน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลักๆ คือ
1. ตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าราย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายรายหลักของบริษัทฯ คิดเป็น
76.98% ของยอดขายปี 2557 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม
(Traditional Trade) โดยบริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาระยะยาวกับตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า และติดตามสถิติจ�ำนวนร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ที่ตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายสามารถเข้าถึง เพื่อบริหารความสามารถการกระจายสินค้าและบริหารส่วนลดการค้า
2. ตัวแทนผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าราย บริษทั ไอแอมกรีนที จ�ำกัด คิดเป็น 11.83% ของยอดขายปี 2557 มุง่ เน้นกลุม่ ร้านค้าเครือข่าย
ซาปั๊ว ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รถเงินสด และคู่ค้าที่ตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่นไม่ครอบคลุม
3. ตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าราย บริษัท บุญรอดเอเชีย จ�ำกัด คิดเป็น 10.88% ของยอดขายปี 2557 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้า
เครือข่ายยี่ปั๊ว ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายของ บริษัท บุญรอดเอเชีย จ�ำกัด
4. ส่งออกไปประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นหลัก เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้จัดจ�ำหน่ายในแต่ละรายมีอาณาเขตการจ�ำหน่ายสินค้า และร้านในเครือข่ายหลักที่ไม่ทับซ้อนกัน

การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน
1. กลยุทธ์บริหารแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มที่มีในตลาดปัจจุบันมีความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติค่อนข้างน้อย
ดังนัน้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่น การสร้างแบรนด์ให้มคี วามแข็งแกร่ง จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยสร้างความแตกต่าง
และเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ โดยบริษัทฯ มีความประสงค์
จะสร้างตราสินค้า อิชติ นั ให้สะท้อนจุดยืนถึงการเป็นสินค้าคุณภาพและได้จดั ท�ำแผนการสือ่ สารต่อตลาดทีเ่ น้นย�ำ้ ถึงคุณภาพ
ของวัตถุดิบที่น�ำมาผลิตตลอดจนกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน โดยใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบ 360 องศา ถึงกลุ่มผู้บริโภค
2. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
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เพือ่ เป็นการตอกย�ำ้ จุดยืนของแบรนด์สนิ ค้าคุณภาพ บริษทั ฯ จึงได้ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกห่วงโซ่การผลิต ตัง้ แต่การวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี กระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถัน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้
เครื่องดื่มคงคุณค่า ความเป็นธรรมชาติและคุณภาพดีเมื่อผู้บริโภคเปิดดื่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนา
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึง่ จะ
ท�ำหน้าทีใ่ นการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ทีเ่ หมาะกับความชืน่ ชอบของคนไทย เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่างดี
เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน
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ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ใจถึงรายละเอียดของรูปลักษณ์และขนาดบรรจุภัณฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์
จะต้องท�ำจากวัสดุทปี่ ลอดภัยและสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีและสะดวกต่อการบริโภค ในขณะทีร่ ปู ลักษณ์
ของฉลากได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย เพื่อช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขายของผู้บริโภคได้
3. การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนการผลิตคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลง
เมื่อบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้น�ำระบบการผลิตประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic
Filling System) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้โดย
(1) การใช้วัสดุที่เบากว่า (2) ระยะเวลาการผลิตที่ต่อเนื่องยาว 120 ชั่วโมงต่อการท�ำความสะอาด 1 ครั้ง ท�ำให้การผลิต
มีประสิทธิภาพเนือ่ งจากไม่เสียเวลาในการล้างเครือ่ งจักร (3) ระบบเครือ่ งจักรเป็นระบบอัตโนมัตทิ งั้ หมด ท�ำให้ประหยัดต้นทุน
ด้านแรงงาน และได้ติดตั้งระบบ Automated Storage & Retrievable System ช่วยในการบริหารคลังสินค้า ซึ่งสามารถ
จัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน ทัง้ หมดนีจ้ ะสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้มีอัตราการ
ท�ำก�ำไรสูงขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ควบคุมและดูแลต้นทุนการผลิตในปัจจุบนั อย่างใกล้ชดิ รวมถึงการดูแลการใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าให้มากที่สุด
4. กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจ�ำหน่าย และการกระจายสินค้า
เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ กระจายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บริษัทฯ ได้ควบคุม
และติดตามสินค้าตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐานการผลิต และส่งต่อให้ผู้จัดจ�ำหน่ายตลอดจน
การกระจายสินค้าให้รา้ นค้าปลีก นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี งานท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามผลการขายและระยะเวลาการหมุนของสินค้า
ในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ คาดการณ์ปริมาณการขายและปริมาณการเก็บสินค้าทีเ่ หมาะสมในอนาคต รวมถึงก�ำหนดแผนการขายและ
การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีแผนผลักดันยอดขายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน
5. กลยุทธ์การตลาดและการขาย
การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษทั ฯ คาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคเครือ่ งดืม่ ตามข้อมูลและสถิตใิ นอดีต
โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อในแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่น ฤดูกาล เทศกาล สภาพการแข่งขัน และ
ภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ พยายามควบคุมระดับความคลาดเคลือ่ นของการพยากรณ์ความต้องการ
บริโภคไว้ให้ไม่เกิน 10% โดยการพยากรณ์ความต้องการบริโภคทีใ่ กล้เคียงความเป็นจริงจะสนับสนุนให้การวางแผนการผลิต
และการวางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม
การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนของความต้องการ
บริโภคตามฤดูกาล โดยอัตราการบริโภคในช่วงฤดูร้อนจะสูงกว่าในช่วงเดือนอื่นๆ ของปี ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งแบบ Above the line (การตลาด
ผ่านสือ่ ทีเ่ ข้าถึงกลุม่ ผูฟ
้ งั ในวงกว้าง) และ Below the line (การตลาดทีเ่ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ในช่วงฤดูรอ้ น
และมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับการให้สว่ นลดทางการค้ากับตัวแทนจัดจ�ำหน่ายในช่วงเดือนทีม่ อี ตั ราการบริโภคต�ำ่ โดยบริษทั ฯ
ได้วางแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ประกอบกับเพิ่มการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการเป็นแบรนด์
ผูผ้ ลิตสินค้าคุณภาพ เพือ่ ตอกย�ำ้ จุดยืนของผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ มีการจัดท�ำการส่งเสริมการขายใน 4 รูปแบบหลัก คือ การจัดท�ำ
Sales Promotion กับร้านค้าปลีก, การจัดท�ำ Sales Promotion กับตัวแทนจ�ำหน่าย, การจัดท�ำ Sales Promotion
แบบทัว่ ประเทศ และการจัด Promotion ทางสือ่ ออนไลน์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดงบประมาณประจ�ำปีเพือ่ ให้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
สอดคล้องกับยอดขาย
การก�ำหนดราคาและส่วนลดการค้า : เนื่องจากเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็นสินค้าที่มีความผันผวนตามฤดูกาล บริษัทฯ จึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนและทบทวนนโยบายการให้ส่วนลดการค้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาดอย่างสม�่ำเสมอ
และต่อเนื่อง ในขณะที่การก�ำหนดราคาขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้มากนัก เนื่องจากสภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มค่อนข้างรุนแรง
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ภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ย 99% ของรายได้รวมส�ำหรับ
ปี 2557 ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมจึงเน้นข้อมูลภาวะตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเป็นหลัก
ในช่วงปี 2555 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม 13,177 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554
ถึง 39% เนื่องมาจาก ก�ำลังซื้อในปี 2555 ที่เติบโตเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่เกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทย
ในปี 2556 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม 16,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23% ซึ่งถือเป็น
อัตราการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ และยังมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553 ถึงปี 2556) มูลค่าตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มมีอัตราเติบโต CAGR ประมาณ 26.75%
แต่ในปี 2557 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม 15,405 ล้านบาท (มูลค่าตลาดนี้ ยังไม่นับรวม
เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง ซึ่งจะอยู่ในหมวดเครื่องดื่มผักผลไม้และอื่นๆ) ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ -4.57%
ซึง่ นับได้วา่ เป็นปีแรกทีต่ ลาดเครือ่ งดืม่ ชาพร้อมดืม่ ชะลอตัวลดลงในรอบ 10 ปี โดยในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา (ปี 2553 ถึงปี 2557) มูลค่า
ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มมีอัตราเติบโต CAGR ประมาณ 20.39%
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
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ผู้น�ำตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม 3 รายแรกของปี 2557 ได้แก่ อิชิตัน, โออิชิ และเพียวริคุ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 43.80%
37.70% และ 7.50% ตามล�ำดับ (ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือนมกราคม 2558)
LIPTON 4%
PURIKU 0.75%
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ICHI 0.438
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OISNI 0.377%
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*หมายเหตุ : ส่วนแบ่งการตลาดไม่นับรวมเครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง ซึ่งจะอยู่ในหมวดเครื่องดื่มผักผลไม้และอื่นๆ

รายงานประจ�ำปี 2557
ในอดีตตลาดชาพร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2557 ตลาดชาพร้อมดื่มนั้นมีการเติบโตที่ชะลอลง
อันเนือ่ งเป็นผลมาจากการผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศ และสภาวะเศรษฐกิจ ด้วยราคาพืชผลทางการเกษตรทีไ่ ม่คอ่ ยดีนกั
ส่งผลให้ก�ำลังซื้อโดยรวมของผู้บริโภคลดต�่ำลง นอกจากนี้ยังเกิดการแข่งขันทางด้านการตลาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในด้าน
การส่งเสริมการขายทั้งทางด้านราคาและโปรโมชั่นต่างๆ แต่การที่มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ตลาด
ชาพร้อมดื่มยังคงมีแนวโน้มเติบโต
แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มของผู้บริโภคนั้น ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเลือกหลากหลายมากขึ้น และที่เห็นเด่นชัด
คือ เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ ทีเ่ น้นเรือ่ งน�ำ้ ตาลน้อย ไม่มนี ำ�้ ตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เน้นการ
ดูแลใส่ใจสุขภาพ จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เน้นเรื่องดังกล่าว เริ่มได้รับความสนใจ แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่ม
สุขภาพ ทีเ่ น้นเรือ่ งน�ำ้ ตาลน้อย ไม่มนี ำ�้ ตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ นัน้ จะเป็นโอกาสทางการตลาดของบริษทั ฯ เพราะอิชติ นั
นั้นใส่ใจถึงสุขภาพของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ได้มีการคิดค้นและพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ให้เหมาะสมกับความชืน่ ชอบของผูบ้ ริโภค เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีใ่ ส่ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษ อีกทัง้ ยังเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง แต่ในอีกด้านหนึ่งแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดังกล่าว
ก็ดึงดูดให้มีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งอาจท�ำให้มีการแข่งขันทางด้านราคา แต่ตลาดชาพร้อมดื่ม
ก็ยงั มีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อกี ในอนาคต เพราะการเข้ามาในตลาดของแบรนด์ใหม่ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ก็จะช่วยท�ำให้
การแข่งขันในตลาดชาพร้อมดื่มคึกคักมากขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอีกด้วย
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าตลาดชาพร้อมดื่มเป็นธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการน�ำเสนอ
นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ การจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่ง
ทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเน้นท�ำการตลาดในสินค้าใหม่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ
เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ และยังเป็นผู้น�ำเทรนด์การสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ยัง
ไม่เคยมีใครท�ำมาก่อนในตลาด เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค เช่น เครือ่ งดืม่ สมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชติ นั ซึง่ มีสดั ส่วนยอดขาย
สูงกว่าร้อยละ 18.40 ของมูลค่าตลาดรวมของเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มในปี 2557 (ซึ่งไม่รวมเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวย
ผสมน�้ำผึ้ง) โดยอิชิตันสามารถครองส่วนแบ่งตลาดชาพร้อมดื่มมากที่สุดถึงร้อยละ 43.80 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าของอิชิตัน
โดยในปี 2557 ทีผ่ า่ นมานัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับกลยุทธ์ทางการตลาด มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาให้กบั ผูบ้ ริโภค เพือ่ ขยายกลุม่
เป้าหมายใหม่ทบ่ี ริษทั ยังครอบคลุมไม่ถงึ ทางบริษทั ฯ ยังมีการแนะน�ำสินค้าใหม่ ได้แก่ ชาพร้อมดืม่ สูตรหวานน้อย “อิชติ นั ซีเล็คเต็ด”
ในกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เป็นการเพิ่มทางเลือกในการดื่มให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจและ
รักสุขภาพมากเป็นพิเศษ ด้วยภาพลักษณ์และวัตถุดบิ ทีเ่ ลือกใช้ ซึง่ ได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคเป็นอย่างดี สามารถสร้างยอดขาย
กลุ่มสินค้าพรีเมี่ยมในธุรกิจให้มากขึ้น และเครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน รสเก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง ที่มีความโดดเด่น
และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่มอื่นๆ เพราะได้ดึงจุดเด่นในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มคู่กับอาหารเผ็ด
ร้อนจัดจ้าน และยังช่วยเพิม่ ความสดชืน่ ให้กบั ร่างกาย เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคได้เลือกสรร นอกเหนือจากการใช้สอื่ โฆษณาแล้ว
ทางบริษัทยังมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามเทศกาลต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคทดลองดื่ม
และขยายฐานผู้บริโภคใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
และในอนาคตทางบริษัทฯ ยังมีแผนการที่จะขยายขอบเขตของสินค้า ให้มีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการน�ำ
ความหวานจากธรรมชาติมาเป็นอีกทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค และมีศกั ยภาพเพือ่ ขยายส่วนแบ่งตลาดให้เพิม่ มากขึน้ ด้วยกิจกรรม
ทางการตลาดที่ครบวงจร พร้อมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รสชาติผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอิชิตันยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดชาพร้อมดื่มไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ของอิชติ นั มาจากโรงงานของอิชติ นั และการว่าจ้างผูผ้ ลิตจากภายนอก ซึง่ อิชติ นั จะว่าจ้างผูผ้ ลิตภายนอกเฉพาะในกรณีที่
ก�ำลังการผลิตของโรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณการขายที่คาดการณ์ ไว้ ส�ำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2557)
สัดส่วนการว่าจ้างผลิตภายนอกลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ที่ 100%, 46%, 25% และ 9%
ตามล�ำดับ เนื่องมาจากในปี 2557 บริษัทฯ มีการขยายก�ำลังการผลิตในโรงงานเฟส 2 ซึ่งมีการเพิ่มเครื่องจักรอีก 1 สายการผลิต
แบบขวด และแนวโน้มในปี 2558 สัดส่วนการว่าจ้างผลิตจะลดลงเหลือไม่เกิน 2%
ในส่วนของการสรรหาวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญ ซึ่งได้แก่ ใบชา น�้ำตาลฟรุกโตส น�้ำตาลทราย น�้ำ และวัตถุปรุงแต่งกลิ่น เพื่อป้อน
เข้าสู่โรงงาน บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การคัดเลือก
วัตถุดิบ และการจัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบที่น�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ ส�ำหรับ
การว่าจ้างผลิตสินค้านัน้ บริษทั ฯ จะจัดส่ง Premix ไปให้ผรู้ บั จ้างผลิตเพือ่ ปกป้องสูตรการผลิต และมีมาตรการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบที่ผู้ผลิตภายนอกใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของอิชิตันเอง (Approved
Vendor List) และชนิดของวัตถุดิบอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานของอิชิตันเข้าไปตรวจสอบรายเดือน เพื่อสอบทาน
การควบคุมคุณภาพการผลิตของผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย
ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตและก�ำหนดปริมาณการเพาะปลูกใบชาในแต่ละปีโดยได้มีการท�ำสัญญาโดยเฉลี่ย
อายุ 1 ปี กับผู้จัดจ�ำหน่ายใบชา ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบชาจากชาวไร่เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้
ควบคุมคุณภาพของใบชาโดยมีทมี วิจยั พัฒนาร่วมท�ำหน้าทีก่ ำ� กับขัน้ ตอนการเพาะปลูกทีป่ ลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี หมักใบชา
เก็บยอดใบชา อบใบชา เก็บรักษาก่อนส่ง รวมถึงการติดตามและตรวจสอบถึง กลิ่น รสชาติ น�้ำหนัก สีสัน เพื่อควบคุมคุณภาพ
ของใบชาให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงก่อนน�ำเข้าสูก่ ระบวนการผลิต ใบชาพร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ
เพือ่ รักษาคุณภาพของใบชาให้คงที่ ทัง้ นี้ ใบชาเป็นวัตถุดบิ ทีป่ ลูกง่ายในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทยซึง่ มีอากาศอบอุน่ -เย็น
และยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน ส�ำหรับการจัดซือ้ ใบชานัน้ บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญากับคูค่ า้ จ�ำนวน 2-3 รายเสมอ โดยใบชา
ทีผ่ ลิต/จัดหาโดยคูค่ า้ แต่ละรายเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ามารถใช้ทดแทนกันได้ หากคูค่ า้ รายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้กส็ ามารถซือ้ จาก
คูค่ า้ รายอืน่ ได้ เนือ่ งจากในการผลิตเครือ่ งดืม่ ชาแต่ละประเภท อาทิ เครือ่ งดืม่ ชาเขียวหรือชาด�ำ ซึง่ ตัง้ ต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน
แต่ขึ้นอยู่กับการน�ำใบชามาผ่านกระบวนการผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ที่แตกต่างกันออกไป
น�้ำตาลฟรุกโตส และน�้ำตาลทราย : เป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย และไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ด้านคุณภาพในกลุม่ ผูผ้ ลิต ทัง้ นี้ ราคาน�ำ้ ตาลมีความผันผวนบ้างขึน้ อยูก่ บั ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีและสอดคล้องกับราคาตลาด
โลก อย่างไรก็ตาม การควบคุมราคาน�้ำตาลโดยภาครัฐส่งผลให้มีความผันผวนของราคาน�้ำตาลไม่มากนัก
น�ำ้ : จัดหาโดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึง่ ผลิตตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกปี 2536 และน�ำมาผ่านกระบวนการ Reverse
Osmosis เพื่อน�ำมาใช้ในการผลิต
วัตถุปรุงแต่งกลิ่น : เป็นองค์ประกอบส่วนน้อยของวัตถุดิบทั้งหมดแต่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ส�ำคัญ เนื่องจากวัตถุปรุงแต่งกลิ่น
ช่วยให้น�้ำชามีกลิ่นหอมติดจมูก สร้างความประทับใจครั้งแรกเมื่อได้บริโภค โดยบริษัทฯ ได้ท�ำการซื้อจากผู้ขายที่น�ำเข้าวัตถุ
ปรุงแต่งกลิ่นจากหลายแหล่ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง และฉลาก บริษทั ฯ มีกระบวนการคัดเลือกผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างระมัดระวัง
โดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของระบบการท�ำงานของผู้ผลิตเป็นส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งมอบ
สินค้าได้ตรงตามคุณภาพและเวลาที่ก�ำหนดไว้ และมีการสอบทานและติดตามคุณสมบัติของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ
ก๊าซธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยสัญญามีผลบังคับใช้ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา
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รายงานประจ�ำปี 2557
นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาที่สมเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบ
จากคู่ค้าผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการ
สั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�ำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม

ขั้นตอนการผลิต
กระบวนการผลิตหลักๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การสกัดชา การปรุงรสชาติ การบรรจุขวด และการควบคุมคุณภาพ โดยทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตจะปลอดสารเคมีและมีระบบควบคุมที่ทันสมัย
ใบชาออร์แกนิคจะถูกล�ำเลียงเข้าหม้อสกัดที่ควบคุมอุณหภูมิแล้วท�ำให้เย็นและทิ้งไว้ให้ตกตะกอน โดยน�้ำชาจะถูกล�ำเลียงผ่าน
การกรองอย่างละเอียดต่อไปยังหม้อปรุงรสชาติทที่ ำ� หน้าทีผ่ สมส่วนผสมต่างๆ และน�ำ้ ชาทีป่ รุงรสแล้วจะถูกล�ำเลียงเพือ่ บรรจุขวด
ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบกระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic Filling System)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า ใหม่และสดเสมอ และปลอดภัย
สูงสุดส�ำหรับผูบ้ ริโภค โดยผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ทีผ่ สมส่วนผสมต่างๆ แล้วจะผ่านการฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียด์ ว้ ยความร้อนสูงทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
137 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาอันสั้นที่ 4 วินาที หลังจากนั้นจะท�ำให้เย็นที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว แล้วน�ำ
ผลิตภัณฑ์มาบรรจุลงขวดพลาสติก (PET) และปิดผนึกด้วยฝาพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้ว รวมถึงการบรรจุภาชนะ
กล่องกระดาษที่ปลอดเชื้อเช่นเดียวกันด้วย
ทั้งนี้ ทุกกระบวนการผลิตดังกล่าวจะมีระบบควบคุมและบันทึกข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการผลิตตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ เมื่อมี
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต ระบบการผลิตจะหยุดการผลิตทันทีโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการผลิต ณ ขณะนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และลดผลเสียหายต่อสายการผลิตน้อยที่สุด

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบระบบการ
ท�ำงานของผู้ขาย การประเมินผู้ขาย และการตรวจสอบสินค้าก่อนการรับเข้ากระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการผลิต
มีการตรวจสอบคุณภาพด้วยโดยใช้ Quality plan ซึ่งเป็นเครื่องมืออ้างอิงมาตรฐานการสุ่มตัวอย่างตาม MIL-STD_105E
และมีการตรวจคุณภาพสินค้าส�ำเร็จรูป ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ประสาทสัมผัสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ก่อนการปล่อย
สินค้าออกจากโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�ำระบบการจัดการ
เชิงบูรณาการคุณภาพ-สุขลักษณะ-ความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การจัดท�ำระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL และ
มาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-
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ปัจจัยความเสีย่ ง
•

ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิชิตันผูกติดกับคุณตัน
การผูกติดแบรนด์ของอิชติ นั เข้ากับคุณตันเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์ให้เป็นทีจ่ ดจ�ำและเป็นทีร่ บั รูข้ องผูบ้ ริโภคที่
ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กรณีคุณตันมิได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ นั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อแบรนด์ของอิชิตัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดีและได้มีการวางแผนด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมให้แบรนด์ของอิชิตันมี
ความเข้มแข็ง โดยไม่ผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนการลดบทบาทของ
คุณตันต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยพยายามทยอยลดการใช้คุณตันในการแสดงโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัทให้ลดน้อยลง
ยกเว้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการสื่อสารต่อสาธารณะ ผู้บริโภค ลูกค้า ให้รับรู้ว่าเป็นสินค้าของคุณตัน

•

ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งท�ำอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา บริษทั ฯ
จึ ง อาจมี ค วามเสี่ ย งจากการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น สู ง ทั้ ง ในด้ า นการคิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การท�ำการตลาด ซึ่งรวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ก่อนการเปิด
ตัวผลิตภั ณฑ์ ใหม่ บริษัทฯ จึงเน้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การส� ำรวจความชื่นชอบของผลิต ภัณฑ์ ใหม่ และ
การศึ ก ษาถึ ง ความเหมาะสมของอั ต ราผลตอบแทนจากการผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ บริ ษั ท ฯ
ยั ง ได้ มี ก ารลงทุ น สร้ า งห้ อ งทดลองของบริ ษั ท เอง โดยใช้ ง บลงทุ น ไม่ เ กิ น 10 ล้ า นบาท เพื่ อ ใช้ เ ป็ น การพั ฒ นาผลิ ต
ภัณฑ์ ใหม่ๆ ของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่แต่ละครั้งจะใช้งบประมาณจ�ำนวนไม่มาก ในส่วน
ของงบโฆษณาในการออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าจจะสู ง แต่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง สามารถควบคุ ม ได้ โดยมี แ ผนว่ า ถ้ า ใช้ ง บประมาณ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ กิ น 50 ล้ า นบาท แล้ ว หากสิ น ค้ า ยั ง ไม่ ติ ด ตลาดก็ จ ะมี ก ารพิ จ ารณาหยุ ด การโฆษณาสิ น ค้ า นั้ น ๆ
และเลิกผลิตสินค้านัน้ หรือเก็บสินค้านัน้ ออกจากตลาด แต่โดยภาพรวมงบโฆษณาประชาสัมพันธ์นจี้ ะอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งปรับเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม

•

ความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ ใบชา น�้ำตาลฟรุกโตส น�้ำตาลทราย และวัตถุปรุงแต่งกลิ่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30%
ของต้นทุนการผลิต สภาพภูมิอากาศอันไม่แน่นอนในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตชาและอาจก่อให้เกิดภาวะ
การขาดแคลน ซึ่งส่งผลให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนการจัดการล่วงหน้า โดยฝ่ายจัดซื้อได้
มีการท�ำสัญญาสั่งซื้อสินค้ากับผู้จ�ำหน่ายวัตถุดิบหลักไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอกับแผนการผลิตในราคาทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดหาวัตถุดบิ จากหลายแหล่งเพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญากับคู่ค้าจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณี
ที่ผู้ขายรายหนึ่งไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบมาจ�ำหน่ายได้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ
ส�ำหรับการจัดซื้อใบชานั้น ท�ำสัญญากับคู่ค้า 2-3 รายเสมอ โดยใบชาที่ผลิต/จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถ
ใช้ทดแทนกันได้ หากคูค่ า้ รายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้กส็ ามารถซือ้ จากคูค่ า้ รายอืน่ ได้ เนือ่ งจากในการผลิตเครือ่ งดืม่ ชา
แต่ละประเภท อาทิ เครือ่ งดืม่ ชาเขียวหรือชาด�ำ ซึง่ ตัง้ ต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน แต่ขนึ้ อยูก่ บั การน�ำใบชามาผ่านกระบวนการ
ผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการพึ่งพิงคู่ค้ารายใด
รายหนึ่งมากจนเกินไป
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รายงานประจ�ำปี 2557

•

ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริโภค
เนื่องจากความปลอดภัยในการบริโภคเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญ ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบ
และพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล
เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008 และ HALAL เป็นต้น   ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทุก Lot มีการเก็บตัวอย่างตาม
มาตรฐานไว้เพื่อตรวจสอบเชื้ออย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะน�ำออกไปจ�ำหน่ายในท้องตลาด และเก็บป้องกันไว้ส�ำหรับการ
อ้างอิง โดยในสินค้า 1 Lot จะผลิตออกมาเป็นจ�ำนวนมาก ถ้าหากมีการติดเชื้อจะต้องติดเชื้อทั้ง Lot ดังนั้น ก่อนที่จะ
ส่งออกไปจ�ำหน่ายทางแผนกประกันคุณภาพจะน�ำผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบในห้อง Lab ก่อนทีจ่ ะมีการปล่อยให้นำ� ผลิตภัณฑ์
ออกไปจ�ำหน่าย ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ ในทางปฏิบัติเครื่องจักรของบริษัทฯ
เป็นไฮเทคโนโลยี ซึ่งเป็นระบบปิดยังไม่เคยปรากฏเรื่องการติดเชื้อ

•

ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจ�ำนวน 1,963 ล้านบาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด
(Floating Rate) อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้ โดยในเดือน
เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ท�ำการจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ได้เงินเพิ่มทุน 3,900 ล้านบาท
และได้ทำ� การจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากกรรมการ และเงินกูส้ ถาบันการเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเหลืออยู่ 1,963 ล้านบาท ท�ำให้ลดผลกระทบเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างมีสาระส�ำคัญ

•

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลัก
บริษัทฯ กระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern  Trade) (สัดส่วน 56% ของยอดขายส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557)  ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional  Trade)  (สัดส่วน 44% ของยอดขายส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ผ่านตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลัก 3 ราย โดยสัญญาจัดจ�ำหน่ายมีอายุ 3-5 ปี ได้แก่
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ไอแอมกรีนที จ�ำกัด และบริษัท บุญรอดเอเชีย   จ�ำกัด ด้วยสัดส่วนการ
กระจายสินค้าคิดเป็น 77%, 12%  และ 11%  ของยอดขายส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามล�ำดับ บริษทั ฯ จึงอาจมี
ความเสีย่ งในการพึง่ พิงผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าหลักดังกล่าว โดยการมีผจู้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าหลัก 3 ราย ถือเป็นแนวทางการกระจาย
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามข้อตกลงโดยขอก�ำหนดไว้ในสัญญาการจัดจ�ำหน่ายกับทางผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลัก คือ บริษัท
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายได้อกี 2 ราย เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ ง อย่างไรก็ตาม
จากความสัมพันธ์อันดีที่ผ่านมากับผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลักทั้ง 3 ราย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ เชื่อว่าผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลักดังกล่าวจะต่ออายุสัญญาจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้บริษัทฯ ต่อไป

•

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และมีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มมีจ�ำนวนมากมาย ก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้าง
รุนแรง และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของผู้ประกอบการที่ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีพอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาที่เหมาะสมและไม่สนับสนุนการตัดราคา โดยจะเน้นการเป็นผู้น�ำในด้านนวัตกรรมการ
ตลาดในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มชาเขียว ซึ่งการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ท�ำได้ล�ำบาก ทางบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องการบริหารจัดการในการ
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ผลิตและการขนส่ง เพื่อสร้างก�ำไรจากการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
คือ เครื่องดื่มสมุนไพรภายใต้ตราสินค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน ซึ่งยังไม่มีคู่แข่งใดที่สามารถพัฒนารสชาติและแบรนด์สินค้าได้
ดีเท่าบริษัทฯ  รวมถึงในปี 2558 บริษัทฯ จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของน�้ำผลไม้ภายใต้ตราสินค้า “ไบเล่” เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่ง
•

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียว
ในปัจจุบนั เครือ่ งดืม่ ชาเขียวของบริษทั ฯ มีอตั ราส่วนผสมของน�ำ้ ผลไม้และน�ำ้ พืชผักต่อปริมาตรสุทธิของเครือ่ งดืม่ เป็นไปตาม
ทีก่ ำ� หนดจึงได้รบั ยกเว้นภาษีสรรพสามิตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการยกเว้นภาษีเครือ่ งดืม่
น�้ำผลไม้และน�้ำพืชผัก ทั้งนี้ เนื่องจากกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการสรุปแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชา
เขียวใหม่ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียวที่เป็นผลให้ผู้ประกอบการชาเขียว
ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ผลประกอบการของผู้ประกอบการดังกล่าวทุกรายซึ่งรวมถึงบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ
โดยบริษัทฯ จะมีภาระค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีการ
ประชุมวางแผนในการวางแนวทางการจัดการเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แล้ว โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นเรื่อง
การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมกับ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยส�ำคัญ และเป็นรูปธรรมเพื่อชดเชยกับ
ต้นทุนค่าภาษีสรรพสามิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

•

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย
วิกฤตน�ำ้ ท่วมในปี 2554 ส่งผลให้แผนการผลิตและจ�ำหน่ายของได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทางสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ได้มีการสร้างก�ำแพงคอนกรีตล้อมรอบนิคมฯ เพิ่มอีก 6 เมตร โดยฝังลงไปในดิน 3 เมตร และโผล่พ้นดินอีก 3 เมตร
เพื่อป้องกันน�้ำท่วม และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันอุทกภัยได้ในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการซื้อประกัน
ความเสีย่ งให้ครอบคลุมความเสียหายทัง้ หมด และมีแผนการลงทุนในอนาคต ร่วมลงทุนและสร้างโรงงานในต่างประเทศอีกด้วย

•

ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มภาสกรนทีเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มเดียว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  กลุม่ ภาสกรนทีซงึ่ เป็นผูถ้ อื หุน้ กลุม่ ใหญ่ในบริษทั ฯ (รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ แทนนายตัน ภาสกรนที)
คิดเป็น 60.0% ของทุนช�ำระแล้ว จึงท�ำให้กลุ่มภาสกรนทีสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายอื่น
สามารถตรวจสอบถ่วงดุลมติพิเศษซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงสามในสี่ นอกจากนี้ กลุ่มภาสกรนทีไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
พิจารณาการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกลุ่มภาสกรนที ซึ่งความเสี่ยงในข้อนี้อาจจะขัดแย้งกับเรื่องธรรมาภิบาล
แต่ในทางกลับกันการถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มครอบครัวคุณตัน ภาสกรนที เป็นการการันตีว่าคุณตัน ภาสกรนที และภรรยา
จะยั ง คงท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารเพื่ อ บริ ห ารและก� ำ หนดทิ ศ ทางของบริ ษั ท ฯ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาอย่ า งยากล� ำ บากโดย
คุณตัน ภาสกรนทีและภรรยาเอง ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยรวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  
โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน  อีกทั้งในองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและรายงานต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการท�ำรายการเกี่ยวโยง
กันกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
โดยจะท�ำการพิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไขกับบุคคลภายนอกอื่นก่อนและน�ำรายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณีก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติขั้นตอนต่อไป โดยที่บุคคล
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในการเข้าท�ำรายการนั้นๆ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ท�ำหน้าที่ติดตามรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกๆ ไตรมาส โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบ
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ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลักๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ที่ตั้ง

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ผู้ถือ
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์
(ล้านบาท)

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
• ที่ดินเนื้อที่รวม 75-3-80 ไร่ตามโฉนดเลข
ที่ 13425 และ 33355 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน
ผลิตสินค้าของบริษัทฯ ที่ตั้งในโครงการสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ
โซน 8 ต�ำบลอุทัย อ�ำเภออุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัทฯ

265.7

บริษัทฯ

231.2

บริษัทฯ

1,736.7

จ�ำนองกับธนาคาร

• อาคารโรงงานผลิต ส�ำนักงาน และอาคาร
สนับสนุนที่ตั้งในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตามโฉนดเลขที่ 13425 และ 33355 โซน 8 ต�ำบล
อุทัย อ�ำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

บริษัทฯ

3,400.9

จ�ำนองกับธนาคาร

• เครื่องจักรในสายการผลิตของโรงงานผลิตสินค้า
ของบริษทั ฯทีต่ งั้ ในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
4. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
5. เครื่องมือและเครื่องใช้

บริษัทฯ
บริษัทฯ

35.9
54.6

ไม่มี
ไม่มี

บริษัทฯ
บริษัทฯ

1.6
1,068.6
6,795.2

ไม่มี
ไม่มี

• ที่ดินเนื้อที่รวม 72-0-14 ไร่ตามโฉนดเลขที่ 3172
ที่ตั้งในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต�ำบล
อุทัย อ�ำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
(รวมส่วนตกแต่งและระบบภายใน)

6. ยานพาหนะ
7. สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
รวม

จ�ำนองกับธนาคาร

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ 1-3 น�ำไปจดจ�ำนองไว้กับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ตามข้อ 4.5.7 โดยทรัพย์สินรายการที่ 1 และ 2 วงเงินจ�ำนองรวมเท่ากับ 5,687.84 ล้านบาท
ส่วนรายการที่ 3 วงเงินจ�ำนองรวมเท่ากับ 3,784.50 ล้านบาท
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เครื่องหมายบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง

บ54348

12 เม.ย. 54

การจัดหาอาหาร
และเครื่องดื่ม

บ54349

12 เม.ย. 54

การจัดหาอาหาร
และเครื่องดื่ม

บ55390

6 ต.ค. 54

การจัดหาอาหาร
และเครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียนและต่ออายุได้
ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียนและต่ออายุได้
ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียนและต่ออายุได้
ทุก 10 ปี

เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้

ภายในประเทศ

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน
ค372021
(ประเทศไทย)
ค372022
(ประเทศไทย)
•

ค383448
(ประเทศไทย)
ค383458
(ประเทศไทย)
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วันที่จดทะเบียน
30 พ.ย. 54

30 พ.ย. 54

30 พ.ย. 54

30 พ.ย. 54

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง
น�้ำผลไม้, น�้ำเชื่อม
ใช้ท�ำเครื่องดื่ม, น�้ำ
ดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำ
เครื่องดื่ม
กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,ชาเขียว
พร้อมดื่ม
น�้ำผลไม้, น�้ำเชื่อม
ใช้ท�ำเครื่องดื่ม, น�้ำ
ดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำ
เครื่องดื่ม
กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,ชาเขียว
พร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี

รายงานประจ�ำปี 2557

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน

ค346374
(ประเทศไทย)

วันที่จดทะเบียน

30 พ.ย. 54

•
ค371265
(ประเทศไทย)

•

ค386674
(ประเทศไทย)

ค371264
(ประเทศไทย)

•

ค371263
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

30 พ.ย. 54

30 พ.ย. 54

30 พ.ย. 54

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง
เบียร์ เหล้าเอล
เบียร์ด�ำ น�้ำแร่
และน�้ำอัดลม และ
เครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์อื่นๆ
น�้ำเชื่อมและส่วน
ผสมเครื่องดื่ม
กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,ชาเขียว
พร้อมดื่ม
น�้ำผลไม้, น�้ำเชื่อม
ใช้ท�ำเครื่องดื่ม, น�้ำ
ดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำ
เครื่องดื่ม
น�้ำผลไม้, น�้ำเชื่อม
ใช้ท�ำเครื่องดื่ม, น�้ำ
ดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำ
เครื่องดื่ม
กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,ชาเขียว
พร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุก 10 ปี

ต่างประเทศ

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

11432/2012
(ประเทศพม่า)

1 ต.ค. 55

11433/2012
(ประเทศพม่า)

2 ต.ค. 55

T1213049I
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 58
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุ
ดื่มที่มีส่วนผสม
สัญญาเป็นครั้งไปเมื่อสิ้น
ของชา
สุดอายุสัญญา
2 ต.ค. 55 – 1 ต.ค. 58
เครื่องดื่มไม่มี
คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุ
แอลกอฮอล์
สัญญาเป็นครั้งไปเมื่อสิ้น
สุดอายุสัญญา
10 ปี นับแต่วันที่จด
เครื่องดื่มไม่มี
ทะเบียน และต่ออายุได้ทุก
แอลกอฮอล์
10 ปี
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เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน
011159068
(ประเทศกลุ่ม
สมาคมเศรษฐกิจ
ยูโร 27 ประเทศ)
971686
(ประเทศ
นิวซีแลนด์)

14 ม.ค. 56

22 ม.ค. 56

27068
(ประเทศลาว)

10 พ.ค. 56

27069
(ประเทศลาว)

10 พ.ค. 56

302787788
(ประเทศฮ่องกง)

1 พ.ย. 56

302787779
(ประเทศฮ่องกง)

1 พ.ย. 56

49533/14
(ประเทศกัมพูชา)

1 ม.ค. 56

49534/14
(ประเทศกัมพูชา)
2012056944
(ประเทศ
มาเลเซีย)
2012056945
(ประเทศ
มาเลเซีย)
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วันที่จดทะเบียน

1 ม.ค. 56
5 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55

01650792
(ประเทศไต้หวัน)

16 มิ.ย. 57

01650792
(ประเทศไต้หวัน)

16 มิ.ย. 57

48,220
(ประเทศบรูไน)

10 ก.ค. 55

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน
10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน

รายงานประจ�ำปี 2557

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน
48,220
(ประเทศบรูไน)
1512052
(ประเทศ
ออสเตรเลีย)
1512052
(ประเทศ
ออสเตรเลีย)

วันที่จดทะเบียน
10 ก.ค. 55
10 ก.ย. 56

10 ก.ย. 56

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง
เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์
ชา, ชาเขียว, เครื่อง
ดื่มที่มีส่วนผสม
ของชา

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน

เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน

ไบเล่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ ดังนี้

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน

351117
(ประเทศไทย)

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง

16 พ.ค. 57

กาแฟ ชา โกโก้
เครื่องดื่มที่มีช็อคโก
เล็ตผสม ลูกกวาด
10 ปี นับแต่วันที่
ไอศกรีม น�้ำเข็งปรุง จดทะเบียน และต่ออายุได้
รส หัวน�้ำเชื้อใช้ปรุง ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
อาหาร ยกเว้นหัวน�้ำ
มันหอมระเหย

16 พ.ค. 57

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

•
369430
(ประเทศไทย)

425983
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

เครื่องดื่มที่ส่วน
ผสมของน�้ำผลไม้
10 ปี นับแต่วันที่
โซดาชนิดไม่อัดลม จดทะเบียน และต่ออายุได้
โซดาอัดลม น�้ำ
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
ผลไม้

16 พ.ค. 57

เครื่องดื่มนมปรุง
10 ปี นับแต่วันที่
รส นมเปรี้ยว นม
จดทะเบียน และต่ออายุได้
เปรี้ยวแช่แข็ง แยม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
ผิวส้ม

•
351116
(ประเทศไทย)
•

ขวด

49

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน
425984
(ประเทศไทย)

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง

16 พ.ค. 57

เครื่องดื่มที่ส่วน
ผสมของน�้ำผลไม้
10 ปี นับแต่วันที่
โซดาชนิดไม่อัดลม จดทะเบียน และต่ออายุได้
โซดาอัดลม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
น�้ำผลไม้

16 พ.ค. 57

10 ปี นับแต่วันที่
น�้ำโซดา น�้ำแร่ น�้ำ
จดทะเบียน และต่ออายุได้
อัดลม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

16 พ.ค. 57

10 ปี นับแต่วันที่
น�้ำโซดา น�้ำแร่ น�้ำ
จดทะเบียน และต่ออายุได้
อัดลม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

16 พ.ค. 57

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

•
434390
(ประเทศไทย)
•
434389
(ประเทศไทย)
•
369670
(ประเทศไทย)

•

348221
(ประเทศไทย)

•

•

•

17134
(ประเทศ
เวียดนาม)

30 ก.ย. 57

KH/3279/93
(ประเทศกัมพูชา)

21 ก.ค. 57

40-319639
(ประเทศเกาหลี)

•
50

16 พ.ค. 57

30 พ.ค. 57

ขวด

10 ปี นับแต่วันที่
น�้ำโซดา น�้ำแร่ น�้ำ
จดทะเบียน และต่ออายุได้
อัดลม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำ
อัดลมและเครื่องดื่ม
10 ปี นับแต่วันที่
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
จดทะเบียน และต่ออายุได้
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
และน�้ำผลไม้น�้ำเชื่อม
และส่วนผสมอื่นๆ
เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำ
อัดลมและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
10 ปี นับแต่วันที่
เครื่องดื่มรสผลไม้ จดทะเบียน และต่ออายุได้
และน�้ำผลไม้น�้ำเชื่อม ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
หรือสิ่งที่ท�ำขึ้นเพื่อ
ใช้ท�ำเครื่องดื่ม
น�้ำอัดลม

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

รายงานประจ�ำปี 2557

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน
•

40-43998
(ประเทศเกาหลี)

วันที่จดทะเบียน
30 พ.ค. 57

T5316335I
(ประเทศสิงคโปร์)

27 มิ.ย. 57

16 มิ.ย. 57

กาแฟ, ชา, โกโก้,
10 ปี นับแต่วันที่
กาแฟเทียม,ชาเขียว จดทะเบียน และต่ออายุได้
พร้อมดื่ม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

16 มิ.ย. 57

กาแฟ, ชา, โกโก้,
10 ปี นับแต่วันที่
กาแฟเทียม,ชาเขียว จดทะเบียน และต่ออายุได้
พร้อมดื่ม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

•
T5316336G
(ประเทศสิงคโปร์)
•

•

T7460498B
(ประเทศสิงคโปร์)

16 มิ.ย. 57

620267
(ประเทศไต้หวัน)

18 มิ.ย. 57

636051
(ประเทศไต้หวัน)

18 มิ.ย. 57

•
778887
(ประเทศอินเดีย)

น�้ำแข็ง

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำ
อัดลมและเครื่องดื่ม
10 ปี นับแต่วันที่
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
จดทะเบียน และต่ออายุได้
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
และน�้ำผลไม้น�้ำเชื่อม
และส่วนผสมอื่นๆ

•
8051/2014
(ประเทศพม่า)

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง

30 พ.ค. 57

เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำ
อัดลมและเครื่องดื่ม
10 ปี นับแต่วันที่
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
จดทะเบียน และต่ออายุได้
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
และน�้ำผลไม้น�้ำเชื่อม
และส่วนผสมอื่นๆ
10 ปี นับแต่วันที่
นม, นมผง. เนย,
จดทะเบียน และต่ออายุได้
โยเกิร์ต และชีส
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
น�้ำแข็ง, ไอศครีม,
น�้ำผลไม้, น�้ำ, น�้ำแร่,
10 ปี นับแต่วันที่
ชา, กาแฟ,โกโก้, จดทะเบียน และต่ออายุได้
โคล่า และสปอร์ต
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
ดริ้งค์
กาแฟ, ชา, โกโก้,
10 ปี นับแต่วันที่
กาแฟเทียม,ชาเขียว จดทะเบียน และต่ออายุได้
พร้อมดื่ม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

•

51

เครื่องหมายบริการ เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

778888
(ประเทศอินเดีย)

30 พ.ค. 57

•

4-2001-00259
(ประเทศ
ฟิลิปปินส์)

30 พ.ค. 57

•

19741340
(ประเทศฮ่องกง)

30 ธ.ค. 57

•

19500327AB
(ประเทศฮ่องกง)

30 ธ.ค. 57

ส�ำหรับบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง
เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำ
อัดลมและเครื่องดื่ม
10 ปี นับแต่วันที่
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
จดทะเบียน และต่ออายุได้
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
และน�้ำผลไม้น�้ำเชื่อม
และส่วนผสมอื่นๆ
10 ปี นับแต่วันที่
เครื่องดื่มปราศจาก
จดทะเบียน และต่ออายุได้
คาร์บอนไดออกไซด์
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
เครื่องดื่มไม่มี
10 ปี นับแต่วันที่
แอลกอฮอล์ ,น�้ำผล จดทะเบียน และต่ออายุได้
ไม้, น�้ำอัดลม
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด
น�้ำเชื่อม, เครื่อง
10 ปี นับแต่วันที่
ดื่มปราศจาก
จดทะเบียน และต่ออายุได้
คาร์บอนไดออกไซด์ ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

•
19520606AA
(ประเทศฮ่องกง)
•

30 ธ.ค. 57

ส่วนผสมอาหาร,
น�้ำแร่ ,รูทเบียร์

10 ปี นับแต่วันที่
จดทะเบียน และต่ออายุได้
ทุกๆ 10 ปีไม่มีก�ำหนด

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 2.5 ล้านบาท และสิทธิในการ
ใช้เครื่องหมาการค้า จ�ำนวน 84.1 ล้านบาท รวมเป็น 86.6 ล้านบาท

สรุปสาระส�ำคัญของสัญญา
1. สัญญาจ้างผลิต
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาจ้างผลิตสินค้ากับผู้ผลิตจากภายนอกหลายรายเพื่อเป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ
โดยสัญญาได้มกี ารระบุถงึ การผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับสูตรทีใ่ ช้ในการผลิต สิทธิในสูตรของผลิตภัณฑ์ (กรณี
น�ำสูตรของผลิตภัณฑ์ ไปใช้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ก่อน) การรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินธุรกิจ ราคาและเงื่อนไขการช�ำระเงิน โดยสัญญามีอายุส่วนใหญ่ประมาณ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้กรณีกระท�ำผิดสัญญา และคู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญาเป็นครั้งไป
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
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2. สัญญาซื้อขายวัตถุดิบ
บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯ คือ ใบชา กับบริษทั ผูข้ ายใบชาหลาย
ราย โดยสัญญาได้มกี ารระบุถงึ ชนิดผลิตภัณฑ์ ราคาและเงือ่ นไขการช�ำระเงิน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายวัตถุดบิ
ที่ส�ำคัญอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ น�้ำเชื่อม น�้ำตาลทรายขาว กลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ กับบริษัทผู้ขายหลายราย โดย
สัญญามีอายุส่วนใหญ่ประมาณ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา
ได้กรณีกระท�ำผิดสัญญา และคู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญาเป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
3. สัญญาซื้อขายกล่องและบรรจุภัณฑ์
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายกล่องและบรรจุภัณฑ์ประเภท Preform และ กล่อง UHT รวมถึงฉลากบรรจุภัณฑ์กับบริษัทผู้
ขายหลายราย โดยสัญญาได้มีการระบุชนิดผลิตภัณฑ์ ราคาและเงื่อนไขการช�ำระเงิน และการส่งมอบสินค้า โดยสัญญามีอายุ
ส่วนใหญ่ประมาณ 1-3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้กรณี
กระท�ำผิดสัญญา และการต่ออายุสัญญานั้นมีทั้งแบบ ก) คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญาเป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
ข) ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจนกว่าจะบอกเลิกสัญญา
4. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด โดยสัญญามีอายุ 7 ปี
และได้กำ� หนดจ�ำนวนและราคาขายตลอดระยะเวลาของสัญญา ทัง้ นี้ คูส่ ญ
ั ญาตกลงเจรจารายละเอียดและเงือ่ นไขการซือ้ ขายร่วมกัน
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันปฏิทนิ ก่อนวันสิน้ สุดของสัญญา มิฉะนัน้ ให้ถอื ว่าสัญญานีส้ นิ้ สุดลง ณ วันสิน้ สุดของระยะเวลาของสัญญา
5. สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่สัญญา
สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
เพื่อใช้เป็นส�ำนักงาน
ที่ท�ำการ
• ผู้เช่า: บริษัท อิชิตัน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

พื้นที่เช่า

เงื่อนไข/อัตราค่าเช่า

ระยะเวลา

• ชั้นที่ 28 อาคาร
• อัตราค่าเช่า 2,712 บาท/ • 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59
ชาญอิสสระทาวเวอร์ II
เดือน
• คู่สัญญาพิจารณาต่อ
บริเวณ 28/Corridor
อายุสัญญาเป็นครั้งไป
รวมเนื้อที่ 13.56 ตร.ม.
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา

• ผู้ให้เช่า: บริษัท ชาญ
อิสสระ ดีเวล็อปเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่สัญญา: 11 ส.ค. 56
สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
เพื่อใช้เป็นส�ำนักงาน
ที่ท�ำการ
• ผู้เช่า: บริษัท อิชิตัน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ให้เช่า: กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์
บางกอก
วันที่สัญญา: 11 ส.ค. 56

• ชั้นที่ 28 อาคารชาญอิส • อัตราค่าเช่า 180,310
สระ ทาวเวอร์ II ยูนิต
บาท/เดือน
เลขที่ F28/A บางส่วน,
B,C,D เลขที่ 2922/300
(บางส่วน), 2922/301303 รวมเนื้อที่ 901.55
ตร.ม.

• 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59
• คู่สัญญาพิจารณาต่อ
อายุสัญญาเป็นครั้งไป
เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
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6. สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า

คู่สัญญา
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า

เงื่อนไข

ระยะเวลา

• แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้
• 1 พ.ย. 57 – 30 ต.ค. 60
เดียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์พร้อม
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
• คูส่ ญ
ั ญาพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญา
ดื่มตามที่ระบุในสัญญารวมถึง
ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย: บริษทั บุญรอดเอเซีย จ�ำกัด
เป็นครัง้ ไปเมือ่ สิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
ขยายออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขการ • คูส่ ญ
วันที่สัญญา: 9 ต.ค. 57
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
ก�ำหนดราคาขายตามที่ได้ตกลงกัน
มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานีไ้ ด้ กรณีคู่
สัญญาอีกฝ่ายปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขใน
• ช่องทางการค้าทั้งหมดใน
สัญญาฯ
ประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง
Modern Trade
• แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า
• 1 ก.พ. 54 – 31 ม.ค. 59
เดียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์พร้อม
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
• การต่ออายุสญ
ั ญาเป็นไปโดย
ดื่มตามที่ระบุในสัญญา รวมถึง
อัตโนมัตโิ ดยมีกำ� หนดครัง้ ละ 3 ปี
ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย: บริษทั ดีเคเอสเอช
เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ายใดได้บอกความ
ขยายออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขการ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประสงค์ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาให้อกี ฝ่าย
ก�ำหนดราคาขายตามที่ได้ตกลงกัน
หนึง่ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อนวัน
วันทีส่ ญ
ั ญา: 14 ม.ค. 54
• ช่องทางการค้าทั้งหมดใน
ครบก�ำหนด
ประเทศไทย ทั้งช่องทาง Modern
• คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
Trade และ Traditional Trade
มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานีไ้ ด้ กรณีคู่
สัญญาอีกฝ่ายปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขใน
สัญญาฯ
• แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้า
• 1 ก.ค. 57 – 30 มิ.ย. 60
เดียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์พร้อม
ผูผ้ ลิต: บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
• คูส่ ญ
ั ญาพิจารณาต่ออายุสญ
ั ญา
ดื่มตามที่ระบุในสัญญา รวมถึง
เป็นครัง้ ไปเมือ่ สิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย: บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้ จ�ำกัด
ขยายออกไปด้วยโดยมีเงื่อนไขการ • คูส่ ญ
(ปัจจุบนั คือ บริษทั ไอแอมกรีนที จ�ำกัด)
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
ก�ำหนดราคาขายตามที่ได้ตกลงกัน
มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานีไ้ ด้ กรณีคู่
วันทีส่ ญ
ั ญา: 20 มิ.ย. 57
สัญญาอีกฝ่ายปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขใน
• ช่องทางการค้าทั้งหมดใน
สัญญาฯ
ประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง
Modern Trade
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7. สัญญากู้ยืมเงิน
»» สัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกู้จ�ำนวน 972.0 ล้านบาท
วันที่ท�ำสัญญา
สัญญา
ผู้กู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย (%)

การช�ำระคืนหนี้

4 เมษายน 2555
สัญญากู้ยืมเงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินลว.
4 เมษายน 2555
บริษัทฯ
เพื่อช�ำระค่าที่ดินและพัฒนาที่ดิน เครื่องจักรอุปกรณ์
วงเงินกู้ระยะยาวครบก�ำหนดช�ำระวันที่ 31 มีนาคม 2564 จ�ำนวน
972.0 ล้านบาท
วันที่เริ่มเบิก – 31 ธ.ค. 55
4.0%
1 ม.ค. 56 – 31 มี.ค. 58
MLR - 2.3%
หลังจาก 31 มี.ค. 58
MLR – 2.1%
• ช�ำระทุกเดือนโดยเริ่มช�ำระงวดแรกเดือนเม.ย. 57 ดังนี้
เดือนเม.ย. 57 – มี.ค. 58 จ�ำนวน 1.7 ล้านบาท/เดือน
เดือนเม.ย. 58 – มี.ค. 59 จ�ำนวน 8.7 ล้านบาท/เดือน
เดือนเม.ย. 59 – มี.ค. 60 จ�ำนวน 10.8 ล้านบาท/เดือน
เดือนเม.ย. 60 – มี.ค. 61 จ�ำนวน 13.1 ล้านบาท/เดือน
เดือนเม.ย. 61 – มี.ค. 62 จ�ำนวน 14.7 ล้านบาท/เดือน
เดือนเม.ย. 62 – มี.ค. 63 จ�ำนวน 15.4 ล้านบาท/เดือน
เดือนเม.ย. 63 – ก.พ. 64 จ�ำนวน 15.9 ล้านบาท/เดือน
เดือนมี.ค. 64 จ�ำนวน 24.3 ล้านบาท

หลักประกัน

• ช�ำระดอกเบี้ยวันท�ำการสุดท้ายของทุกเดือน โดยเริ่มช�ำระ
ตั้งแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้
• จ�ำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
• จ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามเลขที่โฉนดดังนี้

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

หลักประกันเดิมตามสัญญา ลว 29 มี.ค. 2554 วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.พระนครศรีอยุธยา มูลจ�ำนอง
3,765.5 ล้านบาท กรรมสิทธิ์ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
• อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (DSCR*): 1.25X
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E**): 2.8X
• นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวคงการถือหุ้นในสัดส่วนไม่
ต�่ำกว่า 30% ของทุนจดทะเบียน
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สัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกู้จ�ำนวน 600.0 ล้านบาท
วันที่ท�ำสัญญา
สัญญา
ผู้กู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย (%)
การช�ำระคืนหนี้

หลักประกัน

14 ตุลาคม 2557
สัญญากู้ยืมเงิน
บริษัทฯ
เพื่อลงทุนเครื่องจักรส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
PET
วงเงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 600 ล้านบาท
วันที่เริ่มเบิก – งวดสุดท้าย
BIBOR (6เดือน) บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี
• ช�ำระทุกเดือนโดยเริ่มช�ำระงวดแรกเดือน
ต.ค. 58 ดังนี้
a. งวดที่ 1-83 ช�ำระคืนงวดละ 7.14 ล้านบาท
b. งวดสุดท้าย ช�ำระหนี้คงเหลือทั้งหมด
• ช� ำ ระดอกเบี้ ย เป็ น รายเดื อ นทุ ก สิ้ น เดื อ น
เริ่มตั้งแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก
• จ�ำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
• จ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามเลขที่
โฉนดดังนี้

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

หลักประกันเดิมตามสัญญา ลว 29 มี.ค. 2554
วงเงินกู้ 1,663.0 ลบ.
โฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยา มูลจ�ำนอง
3,765.5 ล้านบาท
กรรมสิทธิ์ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
• อั ต ราส่ ว นความสามารถช� ำ ระดอกเบี้ ย
(DSCR*): 1.25X
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E**): 2.8X
• นายตั น ภาสกรนที แ ละครอบครั ว คงการ
ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า 30% ของทุนจด
ทะเบียน
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รายงานประจ�ำปี 2557
»» สัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 วงเงินกู้จ�ำนวน 1,860.0 ล้านบาท
วันที่ท�ำสัญญา
สัญญา

20 สิงหาคม 2555
Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement

ผู้กู้
วัตถุประสงค์

Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
บริษัทฯ
• Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement เพื่อซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Non commit credit)
• Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement เพือ่
ช�ำระคืนเงินต้นคงค้างของวงเงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) ซึ่งลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์
ส�ำหรับสายการผลิตใหม่และระบบการจัดเก็บอัตโนมัติ (Non commit credit)

วงเงินสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย (%)

• Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement เพื่อเป็น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น, จั ดหาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ , หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า ภาษี อ ากร
น�ำเข้า (Non commit credit)
Bridge Loan
Medium-Term Loan
Revolving Credit
990.0 ล้านบาท
770.0 ล้านบาท
100.0 ล้านบาท
L/T: BIBOR Rate + 1.0%
ส�ำหรับการกู้เงินตรา USD: 6 เดือน BIBOR + 1.25%
6 เดือน SIBOR + 1.5%

O/D: MOR-2.5%

ส�ำหรับการกู้เงินบาท THB:

LG: 1.0%

6 เดือน BIBOR + 1.25%
ส�ำหรับการกู้เงินสกุลอื่น:
การช�ำระคืนหนี้

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

ต้นทุนทางการเงิน + 1.50%
360 วั น ทั้ ง นี้ ยอดคงค้ า ง
ของ Bridge Loan จะโอนไป
เป็น Term Loan ในจ�ำนวนไม่
เกินมูลค่าบังคับขายของหลัก
ประกัน

5 ปี นับแต่วันที่เบิกถอนเงินกู้
เป็นครั้งแรก (ก�ำหนดให้เบิก
ภายในวันที่ 22 ก.พ. 2557)
แบ่งช�ำระเป็นงวดละ 3 เดือน
รวมทั้งหมด 19 งวด โดยเริ่ม
ช�ำระใน 6 เดือนนับแต่วันที่เบิก
ถอนเงินกู้เป็นครั้งแรก
• จ�ำนองเครื่องจักรและอุปกรณ มูลจ�ำนอง 924 ล้านบาท
กรรมสิทธิ์บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป

• จ�ำนองเป็นล�ำดับสองของที่ดินตามเลขที่โฉนด 13425,
33355 จ.พระนครศรีอยุธยา มูลจ�ำนอง 20 ล้านบาท กรรม
สิทธิ์บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
• สงวนและด� ำ รงอยู ่ ข องกิ จ การของผู ้ กู ้ ตลอดจนสิ ท ธิ์
เอกสิทธิ์ และสิทธิทางการตลาด (แฟรนไชส์) ทั้งปวง
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»» สัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 วงเงินกู้จ�ำนวน 1,000.0 ล้านบาท
วันที่ท�ำสัญญา
สัญญา
ผู้กู้
วัตถุประสงค์
วงเงินสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย (%)
การช�ำระคืนหนี้

12 กรกฎาคม 2556
สัญญากู้ยืมเงิน
บริษัทฯ
เพื่อซื้อเครื่องจักรส�ำหรับการผลิตในโรงงานเฟส 2
วงเงินกู้ระยะยาวระยะเวลา 7 ปี จ�ำนวน 1,300.0 ล้านบาท
ปีที่ 1-2
CIMB T’s MLR - 2.625%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป
CIMB T’s MLR - 2.0%
• ปลอดช�ำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก
• ช�ำระหนี้เงินต้นเป็นรายงวดๆ ละ ไม่น้อยกว่า 25.0 ล้านบาท ห่างกันงวดละ 1 เดือน โดยช�ำระ
หนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดในงวดสุดท้าย

หลักประกัน

• ช�ำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยเริ่มช�ำระตั้งแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้
• จ�ำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
• จ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามเลขที่โฉนดดังนี้
จ�ำนองล�ำดับสามโฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยา มูลจ�ำนองไม่เกิน 1,902.3 ล้านบาท กรรมสิทธิ์
บจ. อิชิตัน กรุ๊ป (อยู่ระหว่างรอจดจ�ำนอง)

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

• อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (DSCR*): 1.25X
• ห้ามจ่ายปันผลกรณี DSCR ต�่ำกว่า 1.25X กรณี DSCR สูงกว่า 1.25X สามารถจ่ายปันผล
ได้(สามารถจ่ายปันผลได้โดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ ภายหลังเป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายการจ่ายปันผล ภาวะเศรษฐกิจและผลการด�ำเนินงานของบริษัท)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E*): 2.5X
• นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวคงการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า 30% ของทุนจดทะเบียน
• ผูก้ ตู้ กลงไม่เปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือโครงสร้างผูบ้ ริหารอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดย
นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวต้องคงการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า 30% และนายตันและ
นางอิง ภาสกรนทีจะต้องด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ตลอดระยะเวลากูเ้ งิน เว้นแต่ผกู้ จู้ ะแจ้งให้ผใู้ ห้กทู้ ราบล่วงหน้าและได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้กู้
เป็นลายลักษณ์อักษร (บริษัทฯ ได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้เกี่ยวกับการยื่นค�ำขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแล้ว)
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รายงานประจ�ำปี 2557
»» กรมธรรม์ประกันภัย
• อาคาร โรงงานผลิตที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญากับ บริษัท ไทยพาณิชย์ สามัคคี ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ครอบคลุมทรัพย์สินทั้งหมดของโรงงาน
ผลิตที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ตั้งโรงงาน

เฟสที่ 1

เฟสที่ 2

วันที่ท�ำสัญญา

29 พฤษภาคม 2557

ประเภทกรมธรรม์

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ระยะเวลาคุ้มครอง

29 พฤษภาคม 2557 – 29 พฤษภาคม 2558

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

5,700 ล้านบาท

ผู้เอาประกันภัย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สถานที่เอาประกันภัย

111/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการ 3 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทั้งหมด ก�ำแพง รั้ว และระบบสาธารณูปโภค
2. เครื่องจักรและส่วนควบของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือชิ้นส่วนและอะไหล่
3. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตรึงตรา อุปกรณ์ส�ำนักงาน เครื่องใช้ส�ำนักงาน
4. สต๊อกวัตถุดิบ สต๊อกสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
5. ทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง

คุ ้ ม ครองความสู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หายของทรั พ ย์ สิ น ที่ เ อาประกั น ภั ย อั น มี ส าเหตุ ม าจากไฟ
ไหม้ ฟ้ า ผ่ า ภั ย ระเบิ ด ภั ย จากอากาศยาน ภั ย เนื่ อ งจากน�้ ำ ภั ย จากการเฉี่ ย วหรื อ การ
ชนของยวดยานพาหนะ ภั ย จากควั น ภั ย จากลมพายุ ภั ย ไฟป่ า ภั ย จากน�้ ำ ท่ ว ม ภั ย จาก
ลู ก เห็ บ ภั ย แผ่ น ดิ น ไหวหรื อ ภู เ ขาไฟระเบิ ด หรื อ คลื่ น ใต้ น�้ำ หรื อ สึ น ามิ ภั ย นั ด หยุ ด งาน การ
จลาจล หรื อ การกระท� ำ อั น มี เ จตนาร้ า ย ภั ย จากการลุ ก ไหม้ ห รื อ การระอุ ห รื อ การระเบิ ด
ตามธรรมชาติ และอุ บั ติ เ หตุ ต ่ า งๆ ที่ มิ อ าจคาดถึ ง จากปั จ จั ย ภายนอก หรื อ ภั ย อื่ น ๆ
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (GIA Form)

เงื่อนไขอื่น

ความเสียหายส่วนแรก
1) 5,000.- บาท ส�ำหรับความเสียหายในแต่ละครัง้ และทุกครัง้ ยกเว้น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจาก
การเฉีย่ วและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากควัน
2) 10% ของความเสียหาย หรือขัน้ ต�ำ่ 10,000.- แล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า ของความเสียหายต่อ
ทรัยพ์สนิ ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ และทุกครัง้ ส�ำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุด
ของอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ความเสียหายของหม้อก�ำเนิดไอน�้ำหรือถังอัดความดัน
(Machinery of Electrical Breakdown and Boiler and Pressure Vessel) ความเสียหาย
ของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล และภัยจากการ
ลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (Theft without Forcible)
3) 10% ของความเสี ย หาย หรื อ ขั้ น ต�่ ำ 100,000.- บาทแล้ ว แต่ จ� ำ นวนใดจะสู ง กว่ า ของ
ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ต่ อ แต่ ล ะอุ บั ติ เ หตุ แ ละทุ ก ครั้ ง จากภั ย จากน�้ ำ ท่ ว ม ภั ย จาก
ลมพายุ ภั ย จากลู ก เห็ บ ภั ย จากแผ่ น ดิ น ไหว หรื อ ภู เ ขาไฟระเบิ ดหรอคลี่ น ใต้ น�้ ำ หรื อ
สึนามิ ภัยจากการนัดหยุดงานการจราจล หรือการกระท�ำอันมีเจตนาร้าย
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• อาคารส�ำนักงาน
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญากับ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ครอบคลุมทรัพย์สินบางส่วนของอาคารส�ำนักงาน
ใหญ่ที่อาคาร ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ตั้งโรงงาน

เฟสที่ 1

เฟสที่ 2

วันที่ท�ำสัญญา

1 มกราคม 2557

ประเภทกรมธรรม์

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 มกราคม 2557 – 1 มกราคม 2558

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

10 ล้านบาท

ผู้เอาประกันภัย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สถานที่เอาประกันภัย

2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ของใช้ส�ำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า รวมอุปกรณ์ส่วนควบภายในบริเวณร้านที่มีไว้เพื่อประกอบกิจการร้านค้าและทรัพย์สิ
นอื่นๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัย (ไม่รวมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, แล็ปท็อป, Ipod, Ipad, Tablet
และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ)

ความคุ้มครอง

คุม้ ครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยอันสืบเนือ่ งมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า
ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลืน่ ใต้นำ�้ หรือสึนามิ ภัยลูกเห็บ ภัยเนือ่ งจากน�ำ้
ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยระเบิด
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือ การกระท�ำอันมีเจตนาร้าย รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่มิอาจ
คาดถึงจากปัจจัยภายนอกหรือภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันความเสี่ยง
ภัยทรัพย์สินฉบับมาตรฐาน (GIA Form)
จ�ำกัดความรับผิด: คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากภัยน�้ำท่วมในวงเงินไม่เกิน 1,000,000
บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกัน

เงื่อนไขอื่น

ความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย
1) จ�ำนวน 5,000 บาท ต่อครั้ง และทุกครั้งส�ำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกทุกชนิด ยกเว้นภัยที่ระบุไว้ในความคุ้มครองของกรมธรรม์นี้
2) 10% หรือขั้นต�่ำ 100,000 บาท/ครั้ง และทุกครั้งส�ำหรับความเสียหายจากภัยน�้ำท่วม

นโนบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายมุ ่ ง เน้ น การลงทุ น เฉพาะในธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ประเภทยกเว้ น เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ่ ว นผสมของแอลกอฮอล์
เนือ่ งจากผูบ้ ริหารของบริษทั มีประสบการณ์และความช�ำนาญในธุรกิจเครือ่ งดืม่ โดยเป็นการลงทุนในสัดส่วนทีม่ ากพอให้บริษทั เข้า
ร่วมบริหารจัดการและก�ำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้ นอกจากบริษทั ทีร่ ว่ ม ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั แล้ว บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะลงทุน
เพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

รายงานประจ�ำปี 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อสินทรัพย์ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนและทุนทีเ่ รียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึง่ พันสามร้อยล้านบาท)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,300,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ช�ำระแล้ว จ�ำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,300,000,000 หุ้น
(หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 มีดังนี้

ล�ำดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน

กลุ่มนายตันและนางอิง ภาสกรนที
1

นายตัน ภาสกรนที

180,000,000

13.85

2

นางอิง ภาสกรนที

120,000,000

9.23

3

นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร

88,767,200

6.83

4

น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร

40,473,000

3.11

5

นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร

40,000,000

3.08

6

น.ส.วริษา ภาสกรนที

30,000,000

2.31

7

นางจ�ำเนียร สุขพันธุ์ถาวร

5,150,000

0.40

8

น.ส.ธัญธิตา ภาสกรนที

1,280,000

0.10

9

น.ส.สุกัญญา สุขพันธุ์ถาวร

1,250,000

0.10

506,920,200

38.99

รวมกลุ่มนายตันและนางอิง ภาสกรนที

กลุ่มผู้ถือหุ้นแทนนายตัน ภาสกรนที
10

น.ส.สุภาภรณ์ เจริญโสภา

80,370,000

6.18

11

น.ส.จินดา สงรอด

50,518,000

3.89

12

น.ส.วรรณวิมล นิลพฤกษ์

40,360,000

3.10

13

น.ส.นิสากร อินทร์ด้วง

40,205,000

3.09

14

น.ส.วิจิตรา เหมะธุรินทร์

40,107,500

3.09

15

น.ส.อารยา พานิชายุนนท์

20,926,600

1.61

รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นแทนนายตัน ภาสกรนที

272,487,100

20.96

779,407,300

59.95

62,842,000

4.83

รวมกลุม่ นายตันและนางอิง ภาสกรนที
และกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ แทนนายตัน ภาสกรนที
16
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นายโช เอวี่ย จิ้น
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การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและการจัดสรรทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั
งบการเงินรวมเป็นส�ำคัญ และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด�ำเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวจะต้องไม่เกินก�ำไรสะสมทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
งานปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ส�ำหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2557 และก�ำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยมติ
จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
(ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 650 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ อีก 650 ล้านบาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะกระท�ำเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือประจ�ำปี 2558 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 120.5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียด

ปี 2557

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)
เงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลงวดสุดท้าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ

1.00
0.50
0.50
120.50
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และ ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณสุมล โฮ้บ�ำเพ็ญ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
คุณตัน ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
คุณอิง ภาสกรนที
ที่ปรึกษาบริษัทฯ

ฝ่ายออกแบบ
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รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีการเงิน
คุณปรีชา อัจฉรานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
คุณธนพันธุ์ คงนันทะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีการเงิน
คุณอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการ
สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม

ฝ่าย
สื่อสารการตลาด

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน
คุณวิโรจน์ สุภาสูรย์

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายการตลาด
ออนไลน์

รายงานประจ�ำปี 2557

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
1. นายตัน
2. นางอิง
3. นายโช เอวี่ย จิ้น*
4. นายวิโรจน์
5. นายธนพันธุ์
6. น.ส.อารยา
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
8. นายประสาน
9. นายอิสสระชัย
10. นายอภิชาติ

ภาสกรนที
ภาสกรนที
สุภาสูรย์
คงนันทะ
พานิชายุนนท์
นิมมลธนากรณ์*
ลิ้มพิพัฒนกุล
เดชาฤทธิ์
สุขจิรวัฒน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :
*ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติแต่งตัง้ นายโช เอวีย่ จิน้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั แทนนายปรีชา อัจฉรานนท์ ทีไ่ ด้ลาออกจาก
การเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
**พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ ชื่อเดิมคือ พล.อ.ต. ไพฑูรย์ หรี่จินดา

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายตัน ภาสกรนที หรือ นางอิง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายโช เอวี่ย จิ้น หรือ นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ หรือ นายธนพันธุ์ คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มกี ารท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก�ำกับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีการควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
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ของบริษัทอย่างเหมาะสม

6. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแล (Monitoring
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�ำนวยการ และ
คณะอนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท�ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. จัดท�ำรายรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยงบการเงิน เพือ่ แสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีต่ น
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
ในปี 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง และ 5 ครั้ง ตามล�ำดับ
กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ
1. นายตัน ภาสกรนที
2. นางอิง ภาสกรนที
3. นายปรีชา อัจฉรานนท์
4. นายโช เอวี่ย จิ้น
5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
6. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
7. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์
8. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
9. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
10. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ปี 2556
9/9
9/9
8/8
8/8
7/8
8/9
8/8
8/8
8/8

ปี 2557
5/5
5/5
2/2
4/4
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5

รายงานประจ�ำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
2. นายประสาน
3. นายอิสสระชัย
นายสุมล

นิมมลธนากรณ์
ลิ้มพิพัฒนกุล*
เดชาฤทธิ์
โฮ้บ�ำเพ็ญ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่า ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในปี 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง และ 5 ครั้ง ตามล�ำดับ
กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2556
9/9
9/9
9/9

ปี 2557
5/5
5/5
4/5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางอิง
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์
3. นายวิโรจน์
4. นายธนพันธุ์
นายอภิชาติ

ภาสกรนที
นิมมลธนากรณ์
สุภาสูรย์
คงนันทะ
สุขจิรวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยง
หลักของธุรกิจ เช่น ความเสีย่ งของธุรกิจ (Business Risk) และความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) เป็นต้น
2. ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ องค์กร ทัง้ ความเสีย่ งจากภายนอกและภายในองค์กร
3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ในปี 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง
ตามล�ำดับ กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ
1. นางอิง ภาสกรนที
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
3. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2556
4/4
4/4
3/4
4/4

ปี 2557
4/4
4/4
4/4
3/4

รายงานประจ�ำปี 2557

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอิสสระชัย
2. นายประสาน
3. นางอิง
นายอภิชาติ

เดชาฤทธิ์
ลิ้มพิพัฒนกุล
ภาสกรนที
สุขจิรวัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การสรรหา
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีต�ำแหน่ง
ว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
การก�ำหนดค่าตอบแทน
1. จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. ก�ำหนดค่าตอบแทนทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริษทั เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดย
พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษทั ในธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน และประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากกรรมการ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค�ำชี้แจง ตอบค�ำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดทีเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจ�ำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง กรรมการ
แต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ปี 2557
2/2
2/2
2/2

1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
3. นางอิง ภาสกรนที

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายตัน
2. นางอิง
3. นายปรีชา
4. นายวิโรจน์
5. นายธนพันธุ์
นายอภิชาติ

ภาสกรนที
ภาสกรนที
อัจฉรานนท์
สุภาสูรย์
คงนันทะ
สุขจิรวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้กรรมการบริหารมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอ�ำนาจจัดท�ำ เสนอแนะ และก�ำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก�ำหนดแผนธุรกิจ อ�ำนาจการบริหาร ก�ำหนดงบประมาณส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และด�ำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้อง
กับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. มีอ�ำนาจด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้
ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ
5. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้�ำประกันหรือการช�ำระเงิน
หรือใช้จ่ายเงินเพื่อเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการด�ำเนินงานต่างๆ
เป็นต้น ทั้งนี้ มีการก�ำหนดวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 200 ล้านบาท หรือจ�ำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริษทั มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการบริษัท
6. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทัง้ การก�ำหนดผูม้ อี ำ� นาจสัง่ จ่ายเงินจากบัญชี
เงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ
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รายงานประจ�ำปี 2557
7. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจ�ำปีและการจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี
(เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการขึ้นไป
8. มีอ�ำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่าต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบ
อ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
นิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด)
มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการ
บริหารไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ในปี 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ 12 ครั้ง ตามล�ำดับ
กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ
1. นายตัน ภาสกรนที
2. นางอิง ภาสกรนที
3. นายปรีชา อัจฉรานนท์
4. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ปี 2556
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

ปี 2557
12/12
12/12
12/12
11/12
12/12

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ โดยมีขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2. จัดท�ำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
3. ด�ำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร
4. ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงาน การบริหารจัดการ
รวมถึงความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
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5. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค�้ำประกัน หรือการ
ช�ำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการด�ำเนินงานต่างๆ
เป็นต้น ทั้งนี้ มีการก�ำหนดวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือจ�ำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กบั ดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการบริษัท

รายการ
การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการบริหารงาน
การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการซื้อทรัพย์สิน
การสั่งจ่ายตามสัญญา
การตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
การสั่งจ่ายค่ารับรอง
การสั่งจ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่

อ�ำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท
ไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินส�ำหรับ
แต่ละรายการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกิน
งบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
7. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการ
เลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการลงไป ตามล�ำดับ
8. ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพือ่ ให้การด�ำเนินการทางธุรกิจรวมทัง้ การ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
10. มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพือ่ ประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการทีด่ แี ละโปร่งใส และมีอำ� นาจ
ในการมอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ�ำนาจตามที่กรรมการผู้อ�ำนวยการเห็นสมควร และภายในระยะ
เวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้อ�ำนวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือ
การมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อ�ำนวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือ
มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้อ�ำนวยการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขการค้าปกติซงึ่ เป็นไป
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายตัน
2. นางอิง
3. นายปรีชา
4. นายธนพันธุ์
5. นายวิโรจน์

ภาสกรนที
ภาสกรนที
อัจฉรานนท์
คงนันทะ
สุภาสูรย์

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานโรงงาน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ โดยให้นำ� ส่งส�ำเนาแบบรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่เลขานุการบริษทั เพือ่ รวบรวม
ท�ำสรุป และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรม

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นายตัน ภาสกรนที
นางอิง ภาสกรนที
นายโช เอวี่ย จิ้น
น.ส. อารยา พานิชายุนนท์
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

คณะกรรมการบริษัทฯ

จ�ำนวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค.
2556

ณ 31 ธ.ค.
2557

180,000,000
120,000,000
64,842,000
20,926,600
7,300,000
6,700,000
-

180,000,000
120,000,000
59,858,000
20,926,600
7,300,000
6,670,000
-

เพิ่ม(ลด)
ระหว่างปี (หุ้น
(4,984,000)
(30,000)
-

หมายเหตุ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2556 และปี 2557

ล�ำดับ
1

รายชื่อ
นายปรีชา อัจฉรานนท์

คณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค.
2556
2,000,000

เพิ่ม(ลด)
ณ 31 ธ.ค.
2557
ระหว่างปี (หุ้น
1,500,000
(500,000)

หมายเหตุ
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท โดยมีข้อมูลประวัติ ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัติการอบรม

:
:
:
:
:
:

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
ประสบการณ์การท�ำงานย้อนหลัง

ระยะเวลา
ปี 2554 - ปัจจุบัน
ปี 2545 - 2554
ปี 2541 - 2545
ปี 2538 - 2541
ปี 2537 - 2538

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
เลขานุการบริษัท
49 ปี
ไทย
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30
0.45
ไม่มี

:

ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีและการเงิน
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
สมุห์บัญชี

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแทนท์
บมจ. บีเคเค (1985)
บมจ. พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประขุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
• กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” (หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
• เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
• ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดท�ำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำกับการ
ท�ำงานของบริษทั ฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารในปี 2555-2557 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน
ของบริษัทฯ) แต่จะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2557 ได้พจิ ารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือนและเบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�ำ
รายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

45,000
35,000

-

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูป
ของค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�ำ
รายเดือน (บาท)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

45,000
35,000

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)
-
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปี 2556-2557

ชื่อ-สกุล
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
รวม

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนและ
เบี้ยประชุม (บาท)
ปี 2556
540,000
420,000
420,000
1,380,000

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2557
540,000
420,000
420,000
1,380,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหารเนื่องจากกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ) แต่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปของ
ค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�ำ
รายเดือน (บาท)

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ

-

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)
15,000
15,000

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี 2556-2557

ชื่อ-สกุล
1. นางอิง ภาสกรนที
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
3. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทนและ
เบี้ยประชุม (บาท)
ปี 2556
30,000
-

ปี 2557
60,000
-

หมายเหตุ :
ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนในตารางข้างต้นเป็นการจ่ายค่าตอบแทนของการประชุม 2 ครั้ง ซึ่งมีขึ้นภายหลัง
การอนุมัติค่าตอบแทนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
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รายงานประจ�ำปี 2557

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ) แต่จะจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
เท่านั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือนและ
เบี้ยประชุมอยู่ภายใต้ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยที่ได้มีการอนุมัติไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ดังต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�ำ
รายเดือน (บาท)

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ

เบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

-

15,000
15,000

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในปี 2557

ชื่อ-สกุล
1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
3. นางอิง ภาสกรนที

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม (บาท)
2557
30,000
30,000
-

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ :
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 2 ครั้ง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2556 - 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2556-2557

ประเภท
เงินเดือน
เงินโบนัส
รวม

ปี 2556
จ�ำนวน
(ราย)
5
5

ค่าตอบแทน
(บาท)
20,988,000
2,247,000
23,235,000

ปี 2557
จ�ำนวน
(ราย)
6
6

ค่าตอบแทน
(บาท)
22,767,040
6,041,760
28,808,800

หมายเหตุ :
ในปี 2556 คุณตันและคุณอิง ภาสกรนที ไม่ขอรับเงินโบนัส เงินโบนัสทีแ่ สดงไว้จงึ เป็นตัวเลขเงินโบนัสส�ำหรับผูบ้ ริหาร 3 ท่าน
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ค่าตอบแทนอื่นๆ
ในปี 2556 – 2557 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ปี 2556

ประเภท

จ�ำนวน
(ราย)
5

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม

ค่าตอบแทน
(บาท)
942,600
942,600

ปี 2557
จ�ำนวน
(ราย)
6

ค่าตอบแทน
(บาท)
1,032,352
1,032,352

บุคลากร
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจ�ำนวน 211 คน และ 275 คน ตามล�ำดับ โดยเป็นพนักงานประจ�ำ
ทั้งหมด
ตารางแสดงรายละเอียดจ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายงานตั้งแต่ปี 2556 – 2557

แผนก/ฝ่าย
1. ส�ำนักกรรมการ
2. บัญชีการเงิน
3. การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม
4. โรงงาน
5. ออกแบบ
6. สื่อสารการตลาด
7. การตลาดออนไลน์
8. ทรัพยากรบุคคล
9. พัฒนาธุรกิจ
10. จัดซื้อ
11. กฎหมาย
12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งหมด
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จ�ำนวนพนักงาน
31 ธ.ค. 56
14
12
19
125
6
3
5
8
3
13
2
1
211

31 ธ.ค. 57
12
12
30
181
6
3
5
9
2
11
2
2
275

รายงานประจ�ำปี 2557

การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี 2557 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่น โรงงานและฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเพื่อรองรับการขยาย
สายการผลิตเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
เบีย้ ประกันกลุม่ ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอืน่ โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าทีร่ ะดับผูบ้ ริหาร) ปี 2556 - 2557 มีดงั นี้

ค่าตอบแทน (บาท)

2556

เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ*
รวม

67,092,573
15,214,014
48,419,902
130,726,489

2557
84,707,846
19,773,120
50,658,917
155,139,883

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการพนักงาน และค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์กับพนักงาน เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจ้าง
แรงงานแต่อย่างใด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทั ฯ จึงมีนโยบาย
ทีจ่ ะพัฒนาพนักงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานซึง่ จะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กร
บรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ
รวมถึง การมีความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้
• การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้ก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถ
เลื่อนต�ำแหน่ง หรือสามารถโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนต�ำแหน่ง/ปรับระดับต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุง่ เน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ใช้ทงั้ การฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาส
อย่างทัว่ ถึงและสม�ำ่ เสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละต�ำแหน่งเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพในการท�ำงานของพนักงาน

79

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะยกระดับของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ และมี
การบริหารจัดการทีด่ ี โดยมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดแก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ยึดมัน่ คุณธรรม จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้ก�ำหนดเป็นนโยบายด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

เป้าหมายของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�ำหนดเป้าหมายของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้
ดังนี้ มุ่งเน้นให้การด�ำเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
รวมทั้ง ให้ความส�ำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
อันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้
กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง
โดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผ่านเอกสารคู่มือ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเอกสารคูม่ อื จรรยาบรรณ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังท�ำการประชาสัมพันธ์ผา่ น Website ของบริษทั เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่พนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์หรือน�ำไปใช้อ้างอิงได้
การก�ำกับดูแลกิจการที่บริษัทยึดถือเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้
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รายงานประจ�ำปี 2557

1. บริษัทฯ ใช้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม
แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และควรแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอน
การลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวใน Website ของบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ ดั ส่งเอกสาร เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่
4. ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งค�ำถามต่อที่ประชุม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูล
และสารสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูส้ อื่ ข่าว และประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน สม�่ำเสมอ ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับข้อมูลและสารสนเทศ
ของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท งบการเงิน รายประจ�ำปี หนังสือเชิญประชุม สารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกิจกรรมเกีย่ วกับหลักทรัพย์ เป็นต้น บริษทั ฯ จึงได้เผยแพร่ขอ้ มูลเหล่านีไ้ ว้ในเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษทั
www.ichitangroup.com ในส่ ว นของนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations) ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถติดต่อกับหน่วยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้โดยตรงทางอีเมล์ ir@ichitangroup.com
หรือผ่านทางเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ได้อีกด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย จึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อพิจารณาจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้
5. คณะกรรมการบริษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
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7. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
8. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และควรก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการประจ�ำ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา มีการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ โดยเป็นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557
ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา เอกสารการประชุม เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในการมอบฉันทะและระบุวธิ กี าร
ไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเกิน 7 วัน ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และท�ำการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์
รายวัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วัน อย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด หรือจะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 ที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัททั้งหมด โดย
ประธานกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การ
นับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าประชุมซัก
ถาม แสดงความคิดเห็น โดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ส�ำหรับการตอบค�ำถามของกรรมการและผูบ้ ริหารมีความชัดเจน
ตรงประเด็น ทั้งนี้ การด�ำเนินการประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับการอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม และต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม มีการบันทึกการประชุม
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งได้จัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่องานและ
สะดวกต่อการตรวจสอบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกของบริษทั ฯ
รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดดังซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางด�ำเนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความอิสระ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
โดยสามารถสรุปความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
• ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยให้ความส�ำคัญกับการเอาใจใส่ลูกค้า
ในทุกกลุ่ม และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังเล็งถึงประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้า
และผลิตภัณฑ์
• ผูถ้ อื หุน้ : บริษทั ฯ มุง่ เน้นพัฒนาองค์กรให้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ให้มกี ารด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้าง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยด�ำเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อ
เนื่องอย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ทันแก่เวลา
ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
• พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคง
รวมทั้งได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และ
ผลของการปฏิบัติงาน
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• คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทุกประเภท โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้มีการตกลงตามสัญญา รวมถึง
หลักเกณฑ์และตามที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
• พันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและรักษาความลับ
ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติ
ในการแข่งขัน รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม
• ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม : บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ระมัดระวัง
ในการกระท�ำที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความใส่ใจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
โดยจะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กือ้ กูลและสร้างสรรค์ตอ่ สังคมตามความเหมาะสม
อีกทั้ง รับผิดชอบและดูแลไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั การดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดดังนี้
1. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดและผ่านช้องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี และจะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน Website ของบริษัทฯ ด้วย
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ได้รับความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวผ่านรายงานประจ�ำปี และ Website ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี
4. บริษทั ฯ มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจ�ำนวนครัง้ ของการประชุม และจ�ำนวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการท�ำหน้าที่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1)
5. บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น โดยเป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษทั กับ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูส้ อื่ ข่าว และประชาชนชนทัว่ ไปทีส่ นใจในหลักทรัพย์ของบริษทั อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
อิชิตันให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะ
นักลงทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการน�ำเสนอข้อมูลของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ การน�ำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์
(Analyst Meeting) จ�ำนวน 3 ครั้ง จัดน�ำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company Visit) อย่างสม�่ำเสมอ ให้ข้อมูลและตอบข้อ
ซักถามนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และโทรศัพท์อย่างสม�่ำเสมอ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน ข่าวสารบริษัท ข้อมูลหลักทรัพย์ กิจกรรม
หลั ก ทรั พ ย์ รายงานประจ� ำปี และข้ อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ (Web Site) ของบริ ษั ท ในส่ ว นของนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
(Investor Relations) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มคี วามทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลโดยติดต่อกับ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-5555 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ir@ichitangroup.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำ� นวนรวม 9 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ก�ำหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระ
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาก
หลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการเป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างชัดเจน
• บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะ
ต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกระจายอ�ำนาจในการบริหารงานที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
โดยจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการพิจารณาในเรือ่ ง
ต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจัดให้มคี ณะกรรมการบริหารเพือ่ ช่วยในการพิจารณาและ
กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ทักษะ และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และมีภาวะผูน้ ำ� ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
โดยคณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
• ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำเพื่อก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนธุรกิจทีก่ ำ� หนดอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
• ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างชัดเจน เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
โดยรวมเป็นส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการและ
การเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
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• ก�ำหนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
• ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และมีการรายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นประจ�ำ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจ�ำ นอกจากนั้น หลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้ท�ำการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติ
ตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ก�ำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก�ำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำ (แบบ 56-1)
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก�ำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
แนวทางดังกล่าว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ
่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การเกี่ยงโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมทั้งจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดภาระหน้าทีอ่ ำ� นาจการด�ำเนินการของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อ
ท�ำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานหลักที่ส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้มีการท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่สอบทานรายงานการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและน�ำเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท
รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี รั บ รองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
รวมทั้งจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
อย่างครบถ้วนและสม�่ำเสมอ
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนการด�ำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปี 2557
บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดต�ำแหน่งของ
บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
• บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอส�ำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ
จะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านให้ความส�ำคัญ โดยจะเข้าร่วมประชุม
ทุกครัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมทีก่ ำ� หนดวาระชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการ
มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ
มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้กรรมการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้รายละเอียด
เพิ่มเติม เพื่อใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อีกด้วย
• ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ
ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
• ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

5. ค่าตอบแทน
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อท�ำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส
ใช้หลักเกณฑ์และนโยบายที่ก�ำหนด และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งเป็น
ผลตอบแทนที่จูงใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีความรู้
ความสามารถไว้ที่บริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะน�ำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารให้มกี ารร่วมสัมมนาและฝึกอบรม เพือ่ ให้พฒ
ั นาความรูใ้ นทุกๆ ด้าน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพในด้านการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
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7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม รวมทั้งการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยเริ่มท�ำการประเมินในปี 2556

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติ และคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยจะเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามนโยบายของบริษัทฯ

กรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
รวมถึง ประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนดว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีจำ� นวน
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ฐานอยูใ่ นราชอาณาจักร โดยให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ
โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ ส�ำหรับการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการต้องลาออกจากต�ำแหน่ง 1
ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่ง และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจาก
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่
ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท�ำขึ้น หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
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กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะมาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ ต าม
พระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และจ�ำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่ 3% ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
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รายงานประจ�ำปี 2557
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกิน
1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
ในกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้
1. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพทีท่ ำ� ให้บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
2. เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ผู้บริหาร
ส�ำหรับการคัดเลือกกรรมการผู้อ�ำนวยการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้ง
ส�ำหรับการคัดเลือกรองกรรมการผู้อ�ำนวยการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้อ�ำนวยการเป็น
ผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและอนุมตั กิ ารก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่นำ� ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปเปิดเผยหรือ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท�ำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท�ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก�ำหนดนี้ให้รวมความถึง คู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯด้วยผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่า
ได้กระท�ำผิดอย่างร้ายแรง
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4. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ท�ำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี และเป็นเวลา 48 ชัว่ โมง
ภายหลังข้อมูลสารสนเทศส�ำคัญถูกเปิดเผย
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายป้ อ งกั น การน� ำ ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ไปใช้ โดยเฉพาะข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจ�ำกัด และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือ
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ บทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) และบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้
รับทราบข้อมูลภายในกระท�ำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี ในปี 2557 จ�ำนวนเงินรวม 1,740,000 บาท
• ค่าบริการอื่นๆ
จ�ำนวนเงินรวม 80,000 บาท

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และติดตามผลการปฏิบัติการตามแผนการด�ำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ โดยในปี 2557 ไม่มีสถานการณ์ ใด
ที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยึดหลักและด�ำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ซึ่งเป็นผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้
ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผล
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระท�ำที่เป็นการละเมิดหรือท�ำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค โดยมีการก�ำหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายละเอียดดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การแข่งขันที่เป็นธรรม
บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการ
ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการก�ำหนดระเบียบของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัทฯ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ โดย
เน้นย�ำ้ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและสถานการณ์ทงั้ ลูกค้า คูค่ า้ ซึง่ ประกอบด้วย ซัพพลายเออร์
เกษตรกร และชุมชนรอบข้างว่าต้องพึง่ พิงซึง่ กันและกันก่อให้เกิดความเชือ่ มัน่ อันจะส่งผลดีทงั้ ต่อกิจการและผูเ้ กีย่ วข้องในระยะยาว
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกระบวนการ ระบบงานมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
• ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันไว้ในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
• ให้ข้อมูลข่าวสารและค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
• ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้าก�ำไรเกินควร

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า
• ตรวจสอบความเกีย่ วโยงและเกีย่ วข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชัน้ กับผูข้ าย ผูร้ บั จ้างช่วง ผูร้ บั เหมา ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละราย
ของบริษัทฯ
• ชีแ้ จง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานของผูข้ าย ผูร้ บั จ้างช่วง
ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง
• ก�ำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
• สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และน�ำไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่
ไม่เป็นธรรม
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• ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมของบริษัทฯ
• ส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของผู ้ ข าย และเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ข ายได้ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มใน
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตาม
ความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน		
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทาง
ศีลธรรม อย่างเคร่งครัด มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทฯ และส�ำคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
เอกลักษณ์ตราสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความลับ
ทางการค้า ขัน้ ตอนการท�ำงาน นวัตกรรม เนือ้ หา และสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ เป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างมากทีบ่ ริษทั ฯ จะต้องปกป้อง
ทรัพย์สนิ เหล่านีแ้ ละให้เกียรติตอ่ ทรัพย์สนิ เช่นนีข้ องบุคคลอืน่ ด้วย รวมถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสารสนเทศใดๆ
บริษทั ฯ ต้องด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่
ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิอ์ นื่ ๆ บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
• บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือน�ำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้ในทางที่ผิด
• พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธี
การประกอบธุรกิจที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
• พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ ไม่นำ� ผลงานของผูอ้ นื่ แม้เพียงบางส่วนไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน
• ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
• เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ
คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
• บริษัทฯ จะท�ำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
• พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานท�ำการดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
• บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการน�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือจะน�ำมาใช้ภายในบริษัท
จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมือง
อาชีพพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น�ำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ
หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปใช้สนับสนุน ช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง
หรือนักการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่อนุญาตให้ผู้บริหาร พนักงานใช้อ�ำนาจครอบง�ำ ชักใย
ข่มขู่ บีบบังคับ บริษัทฯ ได้มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดั้งนี้
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รายงานประจ�ำปี 2557
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี
โดยเป็นการกระท�ำในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ต�ำแหน่ง
ในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการ
เมืองใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรค
การเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็น
ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้
มีอ�ำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจน�ำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัท
และประเทศชาติ
• ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและ
แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการที่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชัน่ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 ประชุมเมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายว่า
ด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการด�ำเนินการของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้

ค�ำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้ค�ำมั่น เรียกร้อง
หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชน หรือ
ผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�ำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษา
ไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน�ำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท�ำได้
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าทีห่ รือด้วยกฎหมายของกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงาน ทัง้ ของบริษทั ฯ
ของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การท�ำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การน�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว
การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระท�ำในลักษณะทีมีการขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ
การจ่ายเงินคอร์รปั ชัน่ หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรง
จากบริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม
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มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
• นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
• นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
• นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักเห็นถึงความส�ำคัญของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น
ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น และก�ำหนดให้
บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติ
ตามในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ดำ� เนินการหรือกระท�ำการใดๆ โดยให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใสและค�ำนึงถึงความซือ่ สัตย์ใน
การติดต่อท�ำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจจะส่งผลต่อการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม
และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการทีด่ ี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ อ�ำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระท�ำความผิดดังกล่าว
เพือ่ ความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรือ่ งทีม่ คี วามเสีย่ งสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน่ กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
• ของก�ำนัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย : การให้มอบหรือรับของก�ำนัล การเลีย้ งรับรองให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในจรรยาบรรณ
• เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ : ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด การด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซือ่ สัตย์ และต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะได้รับบทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดต�ำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�ำนั้น จะท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิง่ ของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริม
ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
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บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรค
ใดพรรคหนึ่ง และจะไม่น�ำเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายใน
วรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 2557
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดั้งนี้
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี
โดยเป็นการกระท�ำในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ต�ำแหน่งใน
บริษทั ฯ หรือชือ่ หรือตราบริษทั ฯ ชักจูงผูอ้ นื่ ให้จา่ ยเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นกั การเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ
ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น พรรคการเมื อ งใดพรรคการเมื อ งหนึ่ ง
หรือผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง อันอาจน�ำไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายใน
บริษัทฯ และประเทศชาติ
• ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯเพือ่ การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือผูม้ อี ำ� นาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่
หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก�ำหนดให้การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
เป็นไปตามการกระท�ำในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายแนวปฏิบัติ ดังนี้
• การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการ
ส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทฯหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการท�ำงานในนามบริษัทฯ นอกจากนี้จะต้องไม่กระท�ำ
การใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบนและการทุจริต
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ
เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว
• การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ
ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจาก คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยการ
ให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงต่างๆ นั้น จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณีมี
การรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นทราบ ของขวัญที่ได้รับ
ควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด การให้หรือการรับของขวัญ อาจกระท�ำได้หากท�ำ
ด้วยความโปร่งใส หรือท�ำในที่เปิดเผย หรือ สามารถเปิดเผยได้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจได้ เพือ่ ประโยชน์ในธุรกิจของบริษทั ฯ และพึงหลีกเลีย่ ง
การรับเลีย้ งรับรองในลักษณะทีเ่ กินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ หรือจะเป็นคูค่ า้ ในอนาคต
• การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล : บริษัทฯไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก�ำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ
แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
ตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
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นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยประกอบด้วยเรือ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ขั้นตอนด�ำเนินการ
7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1. วัตถุประสงค์
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
และบริษทั ฯ คาดหวังให้ทกุ คนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบตั ทิ ขี่ ดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรือ่ งดังกล่าวให้บริษทั ทราบ เพือ่ จะได้ชว่ ย
กันปรับปรุงแก้ไข หรือด�ำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป และตามกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานก�ำกับดูแลด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทฯเห็นว่า
สมควรน�ำมาใช้กับบริษัทฯ ด้วย
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มนี โยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพือ่
ให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯได้ท�ำหน้าที่ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำตลอดจนสอดส่อง
พฤติกรรม ความประพฤติ และการกระท�ำต่างๆ ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับ
ความคุ้มครอง หากเป็นการกระท�ำด้วยความสุจริตใจ
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อว่ามีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อก�ำหนด หรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของบริษทั ฯ พนักงานหรือเจ้าหน้าทีค่ วรสอบถามหรือ
ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเป็นล�ำดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ พนักงานสามารถแจ้ง
เรื่องได้โดยตรง ดังนี้
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• กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือส�ำนักงาน
เลขานุการบริษัท หรือ ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
• กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้งเรื่องโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่ามีการกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
โดยผู้บริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค�ำหรือให้ข้อมูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ 2. ด้วยความสุจริตใจ
ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มี
ลักษณะเป็นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ นั้ ทัง้ นี้ ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องมีการเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกการคุม้ ครองบุคคลใด
ก่อนที่จะด�ำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
• ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะ
ไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท�ำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
• ผูร้ บั ข้อร้องเรียน/ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นความลับ/ค�ำนึงถึงความปลอดภัย โดยก�ำหนดมาตรการ
คุม้ ครองพนักงานทีร่ อ้ งเรียน และ/หรือ ผูท้ ใี่ ห้ขอ้ มูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รบั ความคุม้ ครอง
จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
• กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรืออาจก�ำหนดมาตรการคุ้มครอง
โดยไม่มีการร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
• ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
5.1 CG Report ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• โทรศัพท์ : 02-716-5555
• E-mail : cg@ichitangroup.com
5.2 ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
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• ที่อยู่ ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
5.3 ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• โทรศัพท์ 02-716-5555
• E-mail internalaudit@ichitangroup.com
• โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
• ที่อยู่ ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• E-mail
คณะกรรมการตรวจสอบ Email : auditcommittee@ichitangroup.com
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email : internalaudit@ichitangroup.com
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
• จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่
6.1. ผูแ้ จ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผูแ้ จ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร E-mail หรือจดหมายทัง้ จากภายในและภายนอกบริษทั
6.2. ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน (Case Coordinator) : ผูท้ ำ� หน้าทีร่ บั เรือ่ ง และเก็บข้อมูลเบือ้ งต้น และเก็บผลสรุปของการ
ด�ำเนินงาน ได้แก่ CG Report ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ส�ำนักตรวจสอบภายใน
6.3. ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน (Case Owner) : ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่ถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของ
หน่วยงานทีถ่ กู ร้องเรียน และในกรณีทผี่ ดู้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวไม่อยูป่ ฏิบตั งิ านเป็นระยะยาว ให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปของผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตามความหมายของข้อนี้แทน
6.4. ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
6.5. ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) : ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ
6.6. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
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7. ขั้นตอนการด�ำเนินการ
7.1. การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
(1) ผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียน และก�ำหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนแก่ผรู้ อ้ งเรียน ดังนี้
• กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้ด�ำเนินการโดยด่วนที่สุด
• กรณีอื่น ให้ด�ำเนินการโดยเร็ว
• กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น ค�ำถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะ
ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถาม
(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี้
• ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
• วันที่ร้องเรียน
• ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(3) เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ก�ำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป) และ
ด�ำเนินการดังนี้
• ส่งไปให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนด�ำเนินการหาข้อเท็จจริง และสั่งการตามอ�ำนาจหน้าที่ที่มี
• ส่งส�ำเนาให้ฝา่ ยบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบือ้ งต้น เพือ่ เตรียมให้คำ� แนะน�ำการด�ำเนินการด้านระเบียบวินยั หรืออืน่ ๆ
• ส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
• ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนด�ำเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะน�ำผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรฐาน
โทษด้วย และหากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนไม่มีอ�ำนาจสั่งลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นล�ำดับชั้นไปจนถึงผู้มีอ�ำนาจแล้วแต่กรณี และให้ส่ง
ผลการหาข้อเท็จจริง การด�ำเนินการ และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล�ำดับชั้น เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย
• กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผล
การตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนนัน้ ไปที่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้
เพื่อขอแนวทางการด�ำเนินการที่เหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการบริหาร เห็นว่า ไม่สามารถด�ำเนินการเรื่องร้องเรียนได้
ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งส�ำเนาให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
• หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจ
ผิด หรือได้ให้ข้อแนะน�ำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า
ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาล�ำดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น
เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และส�ำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธาน
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
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• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ
7.3. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
• ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนด�ำเนินการตามค�ำสั่งการของประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) และ
ให้ขอ้ แนะน�ำให้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมต่อไป และแจ้งผลการด�ำเนินการให้ผปู้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียนทราบด้วย
• ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการด�ำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อง
เรียนไว้ โดยน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส
• ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
7.4. การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ ได้ว่ากระท�ำโดยไม่สุจริต หรือท�ำผิดช่องทาง ถ้าเป็น
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก
และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาด�ำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย
7.5. ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ในกรณีที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
หรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย

การเคารพสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ โดยไม่ค�ำนึง
ถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่น ก�ำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและ สุขภาพ และ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชือ่ ทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น การเมืองโดยไม่กดี กัน
ไม่เลือกปฏิบตั แิ ก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารตระหนัก และส�ำนึกในสิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนทีม่ ตี อ่ สังคมและ
บุคคลอื่น โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน แก่พนักงานเพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องท�ำความเข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถถี่ ว้ น และปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
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6. ไม่กดี กันหรือไม่ให้สทิ ธิพเิ ศษ หรือเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดเนือ่ งจากความแตกต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติ สัญชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา
อายุ ภาษา สถานภาพทาง กายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชือ่ ทางสังคม
และการศึกษาอบรม และความคิดเห็นทางการเมือง

รายงานประจ�ำปี 2557
7. จัดให้มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมส�ำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่ส�ำคัญตามลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ
ทั้งนี้ คู่ค้าที่ส�ำคัญตามลักษณะธุรกิจ ของตนดังกล่าวจะต้องด�ำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม และไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุม่ ของพนักงานในการเสนอแนะหรือก�ำหนดทิศทางการท�ำงาน
และก�ำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
บริษทั ฯ มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทัง้ จากการทีพ
่ นักงานกระท�ำ หรือมีสว่ นร่วมในการกระท�ำ หรือ
ละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานที่ได้ประสบรู้เห็นเป็นพยาน หรือได้ทราบถึงการเลือกปฏิบัติ
และละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนสามารถรายงานสิ่งที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อบุคคลดังต่อไปนี้
• หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
• ทางไปรษณีย์
หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 2922/301-303 ชั้น 28 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง
แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
Email: hrd@ichitangroup.com
เมือ่ ได้รบั รายงานการกระท�ำทีต่ อ้ งห้าม บริษทั ฯ จะพิจารณาและด�ำเนินการตามความเหมาะสม โดยบริษทั ฯ จะใช้มาตรการทีเ่ หมาะ
สมเพือ่ รักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของบุคคลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องในการสืบสวน อย่างไรก็ตาม บริษทั ไม่สามารถรับประกัน
การรักษาความลับที่สมบูรณ์แบบได้ เนื่องจากกระบวนการสอบสวนอาจก�ำหนดให้บริษัทต้องติดต่อบุคคลผู้อาจมีส่วนร่วมใน
การด�ำเนินการทีต่ อ้ งห้ามนัน้ ตลอดจนพยานผูร้ เู้ ห็นการกระท�ำดังกล่าว ในกรณีทสี่ รุปว่าการละเมิดนโยบายนีไ้ ด้เกิดขึ้น พนักงาน
ผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยจนถึงขั้นสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ที่จะน�ำพาให้บริษัทฯ มีความ
เข้มแข็งสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบอันส่งผลถึงสภาพในการท�ำงานที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความ
สามารถของพนักงาน ให้เป็นคนมีคณ
ุ ภาพ มีจติ วิญญาณความเป็นเจ้าของ มีความมุง่ มัน่ ทุม่ เท มีทศั นคติ และจิตส�ำนึกทีด่ ใี นการ
เป็นผู้ให้ ทั้งต่อองค์กร ครอบครัว และสังคม โดยบริษัทฯ จะใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดูแลพนักงานเพื่อสร้างความไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน พร้อมทัง้ กระตุน้ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการผลักดัน และเปลีย่ นแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่ และมีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม คือการเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมซึ่งมีส่วนส�ำคัญยิ่งที่จะสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขในสังคม อันรวมถึง
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ความมั่นคง ยั่งยืน และความเจริญเติบโตของกิจการ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบกิจการพร้อมทั้งให้ความคุ้มครองในสภาพการท�ำงาน สุขภาพ และ
ความปลอดภัย ของลูกจ้าง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

การจ้างงาน
ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ
และความประพฤติผ่านระบบการคัดเลือก ทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบต่างๆ และการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่ผ่านคัด
เลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�ำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติที่เหมาะสมและสามารถ หรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานใน
ต�ำแหน่งงานนั้นๆ ต่อไปได้หรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ยืนยันความเสมอภาค
ทางโอกาส โดยไม่น�ำความของบุคคลความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและ
ตัดสินการจ้างงาน รวมถึงขจัดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติ

การพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานเพือ่ ฝึกฝนทักษะ และเพิม่ พูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรูแ้ ละเลือ่ นต�ำแหน่ง
เพือ่ ความก้าวหน้าในการท�ำงานเมือ่ มีโอกาสทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงได้ขนึ้ สูต่ ำ� แหน่งงานทีส่ งู ขึน้ ในสัดส่วนทีส่ มดุลกับ
ผู้ชายได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ประเมินวิธีการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องและประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอในการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วย
การส่งเสริมการจ้างงานรวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่

เวลาการท�ำงาน
ชัว่ โมงการท�ำงานจะถูกจ�ำกัดไม่ให้มากเกินไป และเป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ิ โดยวันและเวลาท�ำงานของพนักงานบริษทั ฯ สามารถ
แบ่งได้หลักๆ เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
• งานในส�ำนักงาน วันท�ำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
• งานปฏิบัติภาคสนาม วันและเวลาท�ำงานขึ้นกับการตกลงกับผู้บังคับบัญชา และลูกค้าภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายค่าจ้าง
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือนอย่างยุติธรรมให้สอดคล้องกับอัตราที่สามารถเทียบ
เคียงกับค่าจ้างในตลาด รวมทั้งให้ผลตอบแทนในการท�ำงานมีการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสวัสดิการอื่นๆ อย่างเหมาะสม และมีการทบทวน
อัตราผลตอบแทนอย่างสม�่ำเสมอ

การลงโทษทางวินัย
หากพนักงานหลีกเลีย่ งทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั หรือฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบตั ิ พนักงานจะได้รบั ค�ำตักเตือนจากผูบ้ งั คับบัญชา
โดยใช้หลักในการปกครองเบื้องต้นซึ่งบริษัทฯ จะไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษ บังคับข่มเหง ทางร่างกาย และจิตใจ หรือการละเมิด
ทางวาจาต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับชนิดของการกระท�ำผิดและเจตนา ผลของการกระท�ำและ
คุณงามความดีในอดีต โดยมีขนั้ ตอนทางวินยั ตามล�ำดับ และหากมีให้ออกจากงานบริษทั ฯ จะชดเชยตามทีก่ ฎหมายแรงงานก�ำหนด

ไม่สนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายแรงงานที่ถูกบังคับ หรือแรงงานทาส ยกเว้นแต่ในกรณีที่การจ้างเหล่านั้นเป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งอายุ ชัว่ โมงการท�ำงาน การจ่ายค่าตอบแทนสุขภาพ และความปลอดภัย
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การสื่อสารภายในองค์กร
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสือ่ สารนโยบายและเจตนารมณ์ของนโยบายทัง้ หมดไปยังพนักงานทุกท่านผ่านทางปฐมนิเทศ
พนักงาน และการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ มีการประชุมพนักงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้
ทราบผลการด�ำเนินงาน และสภาพทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ รวมถึงแจ้งข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล และภายในระยะเวลาทีส่ มควร โดยเฉพาะ
เมือ่ ต้องมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ภายในบริษทั ฯ เพือ่ ให้พนักงานได้แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมีสว่ นร่วม และสามารถตอบรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

กระบวนการการร้องทุกข์
บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงานสามารถ น�ำปัญหาส่วนตัว และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาร้อง
เรียนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล email : hrd@ichitangroup.com โดยให้พนักงานที่รู้สึกว่าตนมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นมีสิทธิร้องเรียนปัญหาตามกระบวนการร้องเรียนได้

การจัดสภาพการท�ำงานที่ดี
จัดสภาพการท�ำงานที่เหมาะสมให้พนักงานได้ท�ำงานอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่อนคลาย
เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน และให้พนักงานได้ปรับความสมดุลระหว่างชีวิต และการท�ำงาน ส่งเสริม
ให้พนักงานใส่ใจในการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้
มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลาในการท�ำงานและการใช้ชีวิต
กับครอบครัวอย่างสร้างสรรค์

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้นคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ โดยมีผชู้ ำ� นาญ
การเรือ่ งมาตรฐานอาหารปลอดภัยดูแล และนอกจากนีย้ งั มีการอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกคนเพือ่ ให้เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิ
งานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ วางไว้ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทน�ำมาใช้ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนด
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
• เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค
• คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
• ไม่จ�ำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
• เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
• เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
• คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
• คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
• ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในการด�ำเนินงานใดๆ ก็ตาม บริษทั ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ รบกวนธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ดุ รวมทัง้
จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทวางแนวทางดังนี้
• จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ประเมินผลจากการด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
• ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไข
• สนับสนุนพนักงานให้มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้าควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดมั่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ
“ให้” และในความเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนหรือสังคมซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความ
หลากหลายในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ การท�ำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนิน
งานหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดจนฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้กลับมาอุดม
สมบูรณ์ทงั้ ทีเ่ ป็นชุมชนและสังคมทีต่ งั้ อยูต่ ดิ กันหรือใกล้เคียงบริษทั ฯ หรือหน่วยงานของบริษทั ฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึง
ชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำนโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
• มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนและให้
ความช่วยเหลือสังคมด้วยความตั้งใจ
• ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยใช้จุดแข็งและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาใช้ในการท�ำงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
• ด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งชุมชนใกล้ชุมชนรอบบริษัทฯและชุมชนไกลชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกลที่สาธารณูปโภคเข้าไปไม่ถึง (Society)
• มุง่ เน้นการน�ำพลังงานทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการปล่อยทิง้ ไปโดยสูญเปล่าโดยอิงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด
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แผนงานการด�ำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ได้มีแนวนโยบายในเรื่องของการด�ำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้
• โครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบๆ บริษัทฯ / สังคมใกล้บริษัทฯ / สังคมห่างไกลบริษัทฯ จะมีการร่วมการพัฒนา
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เช่น โครงการบริจาคเงินและมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน
• โครงการกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรือสังคมรอบๆ หรือใกล้เคียงบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของกิจการบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะเร่งรีบด�ำเนินการทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นๆ
การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเริ่มต้นกระท�ำได้จากการมีจิตส�ำนึก
และค�ำนึงถึงความรับผิดชอบเป็นขั้นพื้นฐานของผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ที่จะไม่ท�ำในสิ่งใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบ
หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกๆ หน่วยในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ไม่
กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายระเบียบเงื่อนไขและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ และการด�ำเนินกิจการต้องเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการมีธรรมาภิบาลซึ่งจะเป็นเครื่องก�ำกับความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม
โดยสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนอย่างมีสติและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทและ
บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่น ตั้งมั่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้หรือห่างไกลบริษัทฯ เพื่อจะได้
สอดคล้องกับแนวนโยบายในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การด�ำเนินงานและน�ำมาเผยแพร่ให้แก่
บริษทั ฯ และหน่วยงานทีส่ นใจ โดยมีบริษทั ฯ และหน่วยงานทีส่ นใจขอเข้าเยีย่ มชมศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิต
ส�ำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชั่น นวัตกรรม
จากความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ กิดผลส�ำเร็จอย่าง
จริงจังและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิตและกระบวนการท�ำงานไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือการพัฒนาต่อยอดเป้าหมายของนวัตกรรมคือการสร้างสรรค์เชิงบวก เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว
นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมน�ำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้า
และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของกิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
การฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิดมูลค่าเพิ่ม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือการที่นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่นอกจากจะเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังแล้ว ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสุขภาวะอย่าง
เป็นระบบแก่สงั คม มีการค�ำนึงถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าทีส่ มดุล รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษทั ฯ ควบคูก่ บั สังคมที่
กลายเป็นการสร้างกระบวนการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย
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แนวทางในการปฏิบัติ
• บริษัทฯ ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการด�ำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าสามารถ
สร้างมูลค่าที่ท�ำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้
• บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าของการด�ำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะ หรือ
ในวิธกี ารเดียวกันกับการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์และคุณค่าของการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก
รายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้
• บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุม
ทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าบริษัทจะเปิดให้มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งใน หรือนอก
บริษัทฯ มาร่วมกันพัฒนา
• บริษทั ฯ จะติดตามผลการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลรวมถึงผลของงานวิจยั ตลอดจนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในครั้งใหม่เรื่องใหม่อีกต่อไป
• บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างและนวัตกรรม
ที่บริษัทฯ สร้างขึ้นมานั้นจะไม่ท�ำให้เกิดการท�ำลายล้างวินาศกรรรมหรือการก่อการร้ายหรือไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสียแต่อย่างใด
• สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ปิดกว้างและอ�ำนวยประโยชน์ให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ซงึ่ เป็นรากฐาน
ของความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอันจะท�ำให้เกิดความต่อเนือ่ งของการสร้างนวัตกรรมจากภายในกิจการของบริษทั ฯ
• ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเช่นคู่ค้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและน�ำ
หลักของบริษัทที่ท�ำดีต่อสังคมไปปฏิบัติด้วยการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการตัวอย่างในการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
• บริษัทฯ ได้มีการส�ำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการอยู่เสมอว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรและหากมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบควรแก้ไขทันที
• บริษัทฯ จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจและวิถีสังคมไทยด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพ
ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีสมดุลในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
• บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเอง
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กล่าวคือ การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
อันน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 และในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน
ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ โดยมุง่ เน้นระบบการควบคุมภายใน
ทีม่ คี วามเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน ซึง่ ได้การติดตามการ
แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง นายสุมล โฮ้บ�ำเพ็ญ
เป็นผู้ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ด้านการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท�ำงานที่ก�ำหนดไว้ การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี คุ ลากรทีเ่ พียงพอต่อการด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ส�ำหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีและส่งเสริมระบบควบคุมภายในให้สามารถด�ำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ
วางนโยบายไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความส�ำคัญในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรมและความมีจริยธรรม
การสร้างความตระหนัก และบรรยากาศของการควบคุมภายในองค์กร เพื่อสื่อสารให้พนักงานเกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบ การจัดโครงสร้างขององค์กรทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร และเพือ่ ให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้กำ� หนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน ก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนปฏิบตั ิ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในแต่ละสายงาน และสามารถวัดผลได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการก�ำหนด
ดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของพนักงานและเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับพนักงานในทุกฝ่าย ท�ำให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน งานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและมีสายการรายงานที่ชัดเจน โดยอยู่ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการสรรหา พัฒนาและรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและพร้อมที่จะ
สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้ โดยการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม
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การประเมินความเสี่ยง
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ ง โดยบริษทั ฯ ก�ำหนดกระบวนการประเมินความเสีย่ งให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินธุรกิจ โดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททั้งปัจจุบันและอนาคต ประเมิน
ว่ามีมาตรการทีจ่ ะควบคุมติดตามดูแลความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม หากมีเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ มีการก�ำหนดแนวทางที่
จ�ำเป็นต้องใช้ในการควบคุมทัง้ ระดับผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากระดับทีจ่ ะมีนยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างรอบด้าน โดยมีการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งผลกระทบจากภายนอกและ
ภายในบริษทั ฯ และจากทุกหน่วยงาน เช่น ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ความเสีย่ งจากการขาดแคลน
วัตถุดิบ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก ความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง ความเสี่ยงจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการช�ำระคืนเงินกู้ยืมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้น
ของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะ
เกิดการทุจริต บริษทั ฯ จัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ขิ ององค์กร สือ่ สารให้พนักงานรับทราบเมือ่ พบเหตุการณ์
ทุจริตและวิธปี ฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ แก่ธรุ กิจหรือความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์และก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท นอกจากนี้ ได้มีการมอบหมายพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ในระดับที่ดี โดยมีการก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมัติรายการไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านและอ�ำนาจอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารงานที่ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรายงานของทุกหน่วยงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ รับทราบประเด็นส�ำคัญและ
ปัญหาทีพ
่ บจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการแก้ไข และให้มกี ารรายงานผลการแก้ไขมาตรการป้องกันให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั ฯได้จดั ให้มบี คุ ลากรทีเ่ พียงพอต่อการด�ำเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารจะน�ำเรื่องแจ้ง หรือ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
โดยจะปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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รายงานประจ�ำปี 2557

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จัดท�ำ
ข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เพื่อช่วยท�ำให้การควบคุมการด�ำเนินงานได้ผลและให้เข้าใจตรงกัน
ตามความรับผิดชอบแต่ละระดับ สามารถน�ำมาใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ มีข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญและข้อมูล
ประกอบอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในประกอบการตัดสินใจ โดยได้รับเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าภายใน
ระยะเวลาขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด มีการจัดเก็บเอกสารโดยจ�ำแนกออกเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม โดยเอกสารทาง
บัญชีที่มีความส�ำคัญต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือการสอบทานรายการต่างๆ
ตามที่ต้องการ กระบวนการสื่อสารภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / Call Center เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้หน่วย
งานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการ / สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯ ได้

ระบบการติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนประเด็น
ต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผูส้ อบบัญชีมาน�ำเสนองบการเงินและประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดนโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน
อย่างสม�ำ่ เสมอ และให้จดั ท�ำรายงานการติดตามเพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณา
และด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ การประเมินผลทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและเป็นรายครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การติดตามประเมินผลให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายบริหารเปรียบเทียบข้อมูลผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้แต่งตั้งนายสุมล โฮ้บ�ำเพ็ญ เป็นหัวหน้างาน
ผูต้ รวจสอบภายในเนือ่ งจากเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์และความรูค้ วามสามารถด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 8 ปี รวมทัง้
มีคณ
ุ วุฒดิ า้ นการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานอย่างเหมาะสม เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้าน
การตรวจสอบภายใน จึงมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่างได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
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ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
: นายสุมล โฮ้บ�ำเพ็ญ
ต�ำแหน่ง
: ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ (ปี)
: 37 ปี
สัญชาติ
: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
:
• ปริญญาโท สาขาการก�ำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• การอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาต (EIAP) รุ่นที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานย้อนหลัง

:

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา
2556 - ปัจจุบัน
2549 - 2552

ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
บมจ. ธนูลักษณ์

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา
2554 - 2556
2543 - 2549

ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานตรวจสอบ

จ�ำนวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานที่ท�ำหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 2 คน
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
สนง. ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท

รายงานประจ�ำปี 2557

รายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1. นายตัน ภาสกรนที (นายตัน)

• กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2. นางอิง ภาสกรนที (นางอิง)

• กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. บริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด (IGT)
ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มให้บริษัทฯ
และได้รับสิทธิ์จากนายตัน ภาสกรนที
ในการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน
รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของ
นายตันเป็นระยะเวลา 5 ปี
4. บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์
มาเนจเม้นท์ จ�ำกัด (JPRM)
ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร

• น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที  ซึ่งเป็นพี่สาวนายตันเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ 80.0%

5. บริษัท ภาสกรนที จ�ำกัด (PAS)
ด�ำเนินธุรกิจโรงแรม

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นายตันและนางอิง ภาสกรนที

6. บริษัท กิน กับ ตัน จ�ำกัด (KIN)
ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที

7. บริษัท ตัน แอสเซ็ท จ�ำกัด (TAN)
ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่และ
ให้บริการพื้นที่สนามฟุตบอล
8. บริษัท อีซิลี่ จ�ำกัด (EZL)
ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร

• นายตันและนางอิง ภาสกรนที และ น.ส. วริษา ภาสกรนที ซึ่ง
เป็นบุตรสาวนายตัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 91.1%

9. บริษัท กิน ร้อง ดื่ม จ�ำกัด (KRD)
ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร และคาราโอเกะ

• นางอิง ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
รวม 48.8%

10. บริษัท ตันบุญ จ�ำกัด (TANBOON)
ด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นายตันและนางอิง ภาสกรนที

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นายตันและนางอิง ภาสกรนที
• นายตันและนางอิง ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยสัดส่วน
การถือหุ้นรวม 86.0%
• นายตันและนางอิง ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยสัดส่วน
การถือหุ้นรวม 80.0%
• นางอิง ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
รวม 79.7%

• นายตันและนางอิง ภาสกรนที และนายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร
ซึ่งเป็นน้องชายนางอิงถือหุ้นรวมกัน 54.0%

• นายตันและนางอิง ภาสกรนที และ น.ส. วริษา ภาสกรนที ซึ่ง
เป็นบุตรสาวนายตัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 90.0%
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2556 และ 2557 บริ ษั ท ฯ มี ก ารเข้ า ท� ำ รายการกั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง โดยรายการระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วไม่ ก ่ อ ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง
1. บริษัท ไอ
แอม
กรีนที
จ�ำกัด
(IGT)

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)
ปี
2556

ปี
2557

รายได้ค่าขาย
สินค้า

1,034.43 782.08

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

206.92

38.24

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
• รายการขายสิ น ค้ า ประเภทเครื่ อ งดื่ ม ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ IGT
ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายในช่องทางTraditional Trade ตามสัญญาลง
วั น ที่ 20 มิ . ย. 2554 ซึ่ ง เริ่ ม มี ผ ลตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 ก.ค. 2554 –
30 มิ.ย. 2557 และมีการท�ำสัญญาต่ออายุเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2557
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2560
• ก�ำหนดราคาขายโดย IGT ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากบริษัทฯ
ตามราคาขายของบริษัทฯ ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่IGT ขายผลิตภัณฑ์
นั้นให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาขายใกล้เคียง
กับผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่นของบริษัทฯ ในช่องทางจัดจ�ำหน่ายเดียวกัน
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่ า กลุ ่ ม เป้ า หมายของ IGT ไม่ ทั บ
ซ้ อ นกั บ กลุ ่ ม เป้ า หมายของผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยรายอื่ น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ใช้
บริการอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าไป
สู่ฐานลูกค้าที่มากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของโครงสร้างราคา ทาง
บริษัทฯ มีนโยบายก�ำหนดโครงสร้างราคาที่ยุติธรรมและสามารถ
แข่งขันได้ โดยหากเทียบกับคูค่ า้ รายอืน่ บริษทั ฯ มีการก�ำหนดโครงสร้าง
ราคาขายให้ IGT สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

ค่ า ใช้ จ ่ า ส� ำ หรั บ 13.86
กิจกรรส่งเสริมการ
ขาย – โปรโมชั่น
สิ น ค้ า แถมราย
เดือน ยอดคงค้าง
ณ สิ้นงวด
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-

40.86

10.07

• รายการดังกล่าวคือการช�ำระเงินคืนค่าสินค้าแถมทีผ่ จู้ ดั จ�ำหน่ายแถม
ให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการแถมตามโปรโมชั่นประจ�ำเดือน ซึ่งการส่งเสริม
การขายดังกล่าวเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
สินค้าในแต่ละเดือนและได้รบั การอนุมตั โิ ดยรองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
โดยการจ่ายเงินคืนค่าสินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคา
ขายสินค้าให้ IGT
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการโปรโมชั่ น สิ น ค้ า
แถมรายเดือน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจปกติ ทัง้ นี้ โปรโมชัน่ สินค้าแถมประจ�ำเดือนได้รบั การทบทวน โดย
ผู้บริหารและได้รับการอนุมัติ โดยรองกรรมการผู้อ�ำนวยการ รวมถึง
เป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้าให้ IGT ซึ่งบริษัทฯ
ก็ได้ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่นในช่องทางเดียวกัน

1. IGT (ต่อ)

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง

0.09

0.09

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ปี
2556

ค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
กิจกรรมส่งเสริม
การขาย  - ตู้แช่

ลักษณะ
รายการ

-

-

ปี
2557

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

รายการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการขายอีกช่องทางหนึง่ ซึง่ จะช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของบริษทั ฯ ให้เป็น
ทีจ่ ดจ�ำและนึกถึง การให้การสนับสนุนทุกรายเป็นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ และได้รบั การพิจารณาคุณสมบัตอิ ย่างถีถ่ ว้ น
จากผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดเครือ่ งดืม่ ต้นทุนตูแ้ ช่เมือ่ เทียบกับผลการขายสินค้าของผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
บริษทั ฯ จะสามารถคืนทุนค่าตูแ้ ช่ได้ภายใน 1 ปี รวมถึง ผลทีจ่ ะได้รบั จากการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริษทั ฯ ส�ำหรับ
การให้ตู้แช่แก่บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เป็นประโยชน์โดยบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของบริษัทฯทางโทรทัศน์
ส�ำหรับราคาตู้แช่คิดตามราคาต้นทุนที่ IGT ซื้อมาและสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้จ�ำหน่ายรายอื่นๆ จึงเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

»»ค่าซ่อมตูแ้ ช่ ค่าซ่อมแซมทีเ่ กิดขึน้ ภายใน 3 ปี หลังจากร้านค้าได้รบั ตูแ้ ช่ ทางบริษทั ฯ จะช่วยรับผิดชอบให้ไม่เกินร้อยละ 50
โดยสนับสนุนคืนให้ผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย

»»สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ 1) ต้องติดสติกเกอร์เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ก�ำหนด 2) ตู้แช่จะต้องแช่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอิชิตันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ โดยพนักงานขายของ IGT จะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อส่งมอบตู้แช่

»»คุณสมบัติ 1) ต้องอยูใ่ นย่านชุมชนและมีการขอสนับสนุนจากร้านนัน้ ๆ 2) มียอดขายย้อนหลัง 6 เดือนเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า
เดือนละ 30 ลัง 3) พิจารณาตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควรโดยมีเหตุผลทีส่ มเหตุสมผลเช่น เป็นบริเวณทีม่ คี นมาใช้บริการหรือ
ผ่านไปมาเป็นจ�ำนวนมากหรือเป็นช่องทางการขายทีส่ ำ� คัญเช่น ศูนย์อาหาร โรงเรียน ร้านอาหาร

• เป็นรายการสนับสนุนตูแ้ ช่สนิ ค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการ 5 ราย ได้แก่ ศูนย์อาหาร 2 ราย รายละ 1 ตู้ โรงเรียน 1 ราย จ�ำนวน 1 ตู้
ร้านอาหาร 1 ราย จ�ำนวน 2 ตู้ และให้กับบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ราย จ�ำนวน 1 ตู้ เพื่อน�ำไปแสดงในรายการ
โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการขาย ทางบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนตู้แช่เครื่องดื่มของบริษัทฯ โดยผู้ประกอบการที่ต้องการตู้
แช่เพื่อแช่เครื่องดื่มของบริษัทฯ จะท�ำเรื่องขอสนับสนุนผ่านทาง IGT และ IGT จะแจ้งผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่อง
ดื่มของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและก�ำหนด รุ่น ขนาดของตู้แช่ซึ่ง IGT จะเป็นผู้จัดซื้อ
และส่งมอบตู้แช่ให้แก่ผู้ประกอบการ และบริษัทฯ จะสนับสนุนเป็นเงินผ่าน IGT เท่านั้น ราคาตู้แช่ที่ IGT มาเรียกเก็บจาก
บริษัทฯ นั้นคิดตามราคาทุนที่ IGT ซื้อมาจากผู้จ�ำหน่ายตู้แช่ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการสนับสนุนตู้แช่
ของบริษทั ฯ ทีใ่ ห้และได้แจ้งกับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายทุกราย โดยได้ระบุถงึ คุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบการทีข่ อรับการสนับสนุนตูแ้ ช่
และสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติดังนี้

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายงานประจ�ำปี 2557
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1. IGT (ต่อ)

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง

1.55

-

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ปี
2556

ค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ
กิจกรรมส่งเสริม
การขาย–ของ
ทีร่ ะลึก

ลักษณะ
รายการ

-

1.16

ปี
2557

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

การซื้อสินค้าของที่ระลึกที่มีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตันจาก IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์
เนือ่ งจากในระยะแรกบริษทั ฯ ต้องการทีจ่ ะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นทีร่ จู้ กั อย่างรวดเร็วจึงได้ใช้นายตันเป็นพรีเซ็นเตอร์
รวมถึง ขายสินค้าที่มีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตันดังกล่าวมาขายและดึงดูดผู้ที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่ได้มนี โยบายทีจ่ ะให้แบรนด์ของบริษทั ฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผูเ้ ดียว บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะใช้พรีเซ็นเตอร์บคุ คลอืน่ ๆ
ที่เหมาะสมเพื่อโฆษณาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าว บริษัทฯ ซื้อมาและ
จ�ำหน่ายต่อในราคาทีส่ งู กว่าราคาทุน ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ รวมถึงเงือ่ นไขการด�ำเนินการ เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้
ใช้สทิ ธิ์ จึงเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีราคาทีเ่ ป็นธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์
และผลงานออกแบบของนายตัน ระหว่างนายตัน กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554 โดยนายตัน อนุญาตให้น�ำรูปนายตัน
รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน ไปผลิตเป็นรูปปั้นและสินค้าที่มีรูป รูปวาด สัญลักษณ์และผลงาน
ออกแบบดังกล่าว ตีพมิ พ์ ติด หรือประทับอยูเ่ พือ่ จ�ำหน่ายให้แก่บริษทั ทีน่ ายตัน เป็นกรรมการ หรือเป็นผูถ้ อื หุน้ อยูเ่ ท่านัน้
โดยนายตัน ไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากนี้ นายตัน สงวนสิทธิ์ในการก�ำหนดราคาสินค้าที่ IGT จัด
จ�ำหน่าย โดย IGT สามารถบวกก�ำไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าด�ำเนินการ

• เป็นรายการสั่งซื้อของที่ระลึกสั่งท�ำพิเศษจาก IGT เพื่อน�ำมาใช้ในการส่งเสริมการขายของ บริษัทฯ (ตุ๊กตารูป
นายตันและสินค้าที่ระลึกเช่นกระเป๋า กระปุกออมสิน แก้วน�้ำ  ที่แสดงและขายบริเวณตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรีอยุธยา)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1. IGT (ต่อ)

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง

0.57

0.02

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ปี
2556

ค่าขนส่ง

ลักษณะ
รายการ
-

0.05

ปี
2557

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดขึน้ จากเหตุสดุ วิสยั เนือ่ งจากสินค้าของบริษทั ฯ ได้รบั ความนิยมเป็น
อย่างมาก ท�ำให้บริษทั ฯ จัดส่งสินค้าไม่ทนั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทีท่ างคูค่ า้ ของ IGT ขอน�ำรถขนส่งมารับทีห่ น้า
โรงงานของบริษทั ฯ เองโดยตรงมีความสมเหตุสมผล ท�ำให้ไม่เกิดภาวะของขาดตลาดอันจะกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ราคาค่าจ้างขนส่งตามทีเ่ กิดขึน้ จริงดังกล่าวเป็นราคาตลาดซึง่ สามารถเทียบเคียงได้กบั ผูใ้ ห้บริการขนส่งทัว่ ไป
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• สืบเนื่องจากโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและ บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ที่ศูนย์กระจาย
สินค้าของ IGT ไม่ทัน ทางคู่ค้าของ IGT จึงขอน�ำรถขนส่งเข้ามารับที่หน้าโรงงานของบริษัทฯ เองโดยตรง โดยทางบริษัทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่ทางคู่ค้าของ IGT เบิกมา โดยเป็นการเบิกค่าจ้างขนส่งตามที่เกิดจริง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายงานประจ�ำปี 2557
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1. IGT (ต่อ)

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง
-

-

-

(รายการดังกล่าว
จะไม่เกิดขึ้นอีกใน
อนาคต)

ปี
2557

0.14

ปี
2556

ค่าอะไหล่รถยนต์
ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าโดยปกติบริษทั ฯ มีอซู่ อ่ มรถทีใ่ ห้บริการตรวจสภาพและซ่อมรถของบริษทั ฯ เป็นประจ�ำอยู่
แล้ว รายการดังกล่าวเป็นรายการสุดวิสยั อย่างไรก็ตาม ช่างซ่อมบ�ำรุงของ IGT มีความช�ำนาญซึง่ ช่วยบริษทั ฯ ซ่อมรถให้
และได้รบั ส่วนลดจากอูซ่ อ่ มรถที่ IGT ใช้บริการอันเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� ชับแก่ผบู้ ริหารว่าในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์รถเสียต้องซ่อม ให้บริษทั ฯ น�ำรถไปซ่อม
เอง โดยในเบือ้ งต้นอาจให้ IGT ช่วยต่อรองเจรจาเพือ่ ให้ได้สว่ นลดเหมือนที่ IGT ได้รบั เนือ่ งจาก IGT มีจำ� นวนรถทีเ่ ยอะและ
มีอำ� นาจการต่อรองทีด่ กี บั ศูนย์ซอ่ ม และนับจากนีไ้ ป บริษทั ฯ จะท�ำการซ่อมรถภายใต้ชอื่ บริษทั ฯ และจ่ายเงินจากบริษทั ฯ เอง
ดังนัน้ รายการดังกล่าวกับ IGT จะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• รายการทั้งหมดดังกล่าวทาง IGT เป็นผู้ออกเงินไปก่อนและมาเบิกบริษัทฯ ในภายหลัง ในราคาตามที่เกิดจริง โดยบวก
ค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการน�ำรถไปซ่อมที่ IGT การซ่อมดังกล่าวเป็นเหตุสดุ วิสยั ไม่มรี ายการ
ดังกล่าวในไตรมาส 4 และจะไม่มีรายการนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

• ส�ำหรับรายการอื่นๆ อีก 5 รายการเป็นรายการที่เกิดขึ้นในไตรมาส 2 จ�ำนวน 2 รายการ และไตรมาส 3 จ�ำนวน 3 รายการ
ตามล�ำดับ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนยางล้อรถ 1 คัน (4 เส้น) จ�ำนวนเงิน 11,657 บาท ซึ่งพบว่ายางล้อรถหมดสภาพ และ
ขณะนั้นรถได้ไปส่งของที่ IGT จึงได้น�ำรถไปเปลี่ยนยางด่วนที่อู่บริเวณใกล้เคียง (บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) โดยใช้เครดิต
ของ IGT ไปก่อน 2) การเปลี่ยนอะไหล่ยางรองแท่นเครื่อง จ�ำนวนเงิน 10,006 บาท โดยยางรองแท่นเครื่องฉีกขาดและ
เปื่อยยุ่ย อาจเกิดอันตรายได้ 3) การเปลี่ยนชุดเบรคเนื่องจากเบรคไม่อยู่ เกรงว่าจะเกิดอันตราย จ�ำนวนเงิน 9,744 บาท
4) การเปลีย่ นอะไหล่คอมเพรสเซอร์แอร์มอื สองเพือ่ ทดแทนตัวเก่าทีไ่ หม้และน�ำ้ ยาแอร์รวั่ จ�ำนวนเงิน 26,407 บาท 5) การ
เปลี่ยนอะไหล่ตู้แอร์เนื่องจากตู้แอร์รั่ว จ�ำนวนเงิน 11,340 บาท ทั้ง 5 รายการ ได้ขอซื้ออะไหล่จากอู่ซ่อมรถที่ IGT ติดต่อ
เป็นประจ�ำ  (บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) และใช้เครดิตของ IGT ไปก่อนเพื่อได้รับส่วนลดพิเศษ โดยช่างของ IGT เป็นผู้ช่วย
ซื้ออุปกรณ์และช่วยซ่อมให้

• รายการดังกล่าวมีรายการซ่อมหลัก 1 รายการ จ�ำนวนเงิน 68,224 บาท ในเดือน พ.ค. 2556 ซึง่ เป็นการเปลีย่ นเครือ่ งยนต์
ของรถขนส่งสินค้าซึง่ ขับส่งสินค้าไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างจังหวัดและเสียระหว่างทาง ทัง้ นีศ้ นู ย์ซอ่ มได้ประเมิน
ค่าซ่อมศูนย์มาเป็นราคาทีส่ งู ประมาณ 150,000 บาท อย่างไรก็ตาม พนักงานช่างซ่อมบ�ำรุงของ IGT ซึง่ มีประสบการณ์
และความช�ำนาญ ได้แนะน�ำให้ไปซือ้ เครือ่ งอะไหล่เชียงกงจากบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันที่ IGT ใช้บริการอยูแ่ ละได้รบั ส่วนลด
เนือ่ งจาก รถคันทีเ่ สียดังกล่าวเป็นรถมือสอง มีอายุ 8 ปี ซึง่ หมดระยะประกันซ่อมศูนย์แล้ว ทัง้ นี้ ช่างของ IGT ช่วยด�ำเนินการ
ซ่อมให้และเป็นธุระจัดซือ้ โดยใช้เครดิตของ IGT ซึง่ ในภายหลัง IGT ได้เรียกเก็บค่าอะไหล่บวกค่าซ่อมประมาณร้อยละ 4
ซึง่ ถูกกว่าการน�ำไปซ่อมทีอ่ ซู่ อ่ มทัว่ ไปมาก

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

3. บริษัท
ภาสกร
นที จ�ำกัด
(PAS)

2. บริษัท เจ
แปนนีส
ไพร์
ม เรส
เตอร์รองส์
มาเนจ
เม้นท์
จ�ำกัด
(JPRM)

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง

0.37

-

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด
-

0.46

-

0.00

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ค่าใช้จ่ายซื้อห้อง
พัก

0.25

ปี
2557

0.88

ปี
2556

ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก
50% เพื่อน�ำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%

• รายการซื้อห้องพักจาก PAS ซึ่งด�ำเนินธุรกิจที่พักตากอากาศ วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท   อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
เพื่อน�ำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ อีกทัง้ ราคาอาหารส�ำหรับการรับรองคิด
ราคาปกติเหมือนทีค่ ดิ กับลูกค้า JPRM ทัว่ ไป จึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• เป็นรายการค่ารับรอง โดยบริษทั ฯ ซือ้ อาหารจาก JPRM เพือ่ รับรองลูกค้า โดยราคาอาหารส�ำหรับการรับรองคิดราคาปกติ
เหมือนลูกค้า JPRM ทัว่ ไป

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายงานประจ�ำปี 2557
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4. บริษัท
กิน กับ
ตัน จ�ำกัด
(KIN)

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง

30.00

-

(30.00)

-

0.14

-

94.93

-

เพิ่มขึ้นระหว่าง
งวด

(ลดลง) ระหว่างงวด

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ดอกเบี้ยจ่าย

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

รายได้จากการ
ขายทรัพย์สินและ
วัตถุดิบ/สินค้าคง
เหลือ(ขายธุรกิจ
อาหาร)

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ปี
2556

เงินกูย้ มื ณ ต้นงวด

ลักษณะ
รายการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี
2557

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

เนือ่ งจากบริษทั ฯ มุง่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจเครือ่ งดืม่ เป็นหลัก รวมถึง รายได้และก�ำไรจากการด�ำเนินธุรกิจอาหารคิดเป็นสัดส่วน
น้อยเมือ่ เทียบกับธุรกิจเครือ่ งดืม่ ซึง่ เป็นธุรกิจหลัก ทางบริษทั ฯ จึงได้จำ� หน่ายส่วนธุรกิจอาหารให้แก่ KIN คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• นอกเหนือจากในสัญญาข้างต้น บริษัทฯ ได้ขายชุดพนักงานให้กับ KIN อีกเป็นจ�ำนวน 0.14 ล้านบาท มูลค่ารายการ
ทั้งหมดจึงเท่ากับ 94.93 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีก�ำไรจากการขายทรัพย์สินทั้งหมดดังกล่าว จ�ำนวน 66,699.50 บาท

• รายการทรัพย์สินธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ ที่จ�ำหน่ายให้แก่ KIN ได้แก่ อุปกรณ์ และส่วนตกแต่งที่สาขาร้านอาหาร
(Melt Me, โทคิยะ) และทีค่ รัวกลาง รวมถึงวัตถุดบิ และสินค้าคงเหลือ ตามสัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
ระหว่างบริษัทฯ และ KIN เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 94.79 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

• เนื่องจากรายได้และก�ำไรจากการด�ำเนินธุรกิจอาหารคิดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ทางบริษัทฯ จึงได้จ�ำหน่ายส่วนธุรกิจอาหารให้แก่ บริษัท กินกับตัน จ�ำกัด (KIN) โดยจ�ำหน่ายเฉพาะทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจของส่วนธุรกิจอาหารในราคารวม 94.79 ล้านบาท และได้ด�ำเนินการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวในวันที่
1 มกราคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ�ำหน่ายทรัพย์สินและหนี้สินส่วนที่เหลือของส่วนธุรกิจอาหารเนื่องจากเป็น
รายการที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ตามกฎหมาย ซึ่งการโอนสิทธิดังกล่าวจะต้องใช้เวลาในการขอค�ำยินยอมจากคู่ค้าทุกราย
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้รบั ช�ำระตามทรัพย์สนิ และได้ชำ� ระคืนหนีส้ นิ ส่วนทีม่ ไิ ด้จำ� หน่ายไปเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1/2556

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวได้น�ำมาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่า
อัตราดอกเบีย้ ของสถาบันการเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
โดยปกติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• คิดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี

• เมื่อ 28 ธ.ค. 2555 บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก KIN ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยไม่มีหลักประกัน และมีก�ำหนดช�ำระคืน
เมื่อทวงถาม โดยบริษัทฯ ได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดในเดือน ก.พ. 2556

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

5. บริษัท
ตัน
แอส-เซ็ท
จ�ำกัด
(TAN)

4. บริษัท
กิน กับ
ตัน จ�ำกัด
(KIN)
(ต่อ)

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง

0.20

-

ยอดคงค้าง ณ
วันสิ้นงวด

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

-

ซื้อวัตถุดิบและ
อุปกรณ์

0.20

0.05

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ค่าใช้จ่ายซื้อ
หนังสือ

0.96

ปี
2556

ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม

ลักษณะ
รายการ

0.21

0.23

-

0.43

0.03

0.18

ปี
2557

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า การซื้ อ หนั ง สื อ เพื่ อ น� ำ มาแจกเป็ น ของขวั ญ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ
บริษัทฯ ทางอ้อมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถซื้อหนังสือได้ในราคาขายส่ง จึงถือได้ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ก�ำหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง

• รายการซือ้ หนังสือ “วิถไี ม่ตนั ” และ “ค�ำตัน” จาก TAN เพือ่ น�ำมาแจกเป็นของขวัญ และขายในสาขาร้าน Melt Me ของ
บริษทั ฯ และขายในตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อไอศครีมมาและจ�ำหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ก�ำหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง

• รายการซื้อไอศครีม พร้อมอุปกรณ์เพื่อขายในตันแลนด์ โรงงานโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งรายการดังกล่าว
คิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป
ตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป

• รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN เพื่อรับรองลูกค้า

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายงานประจ�ำปี 2557
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7. บริษัท
กิน ร้อง
ดื่ม จ�ำกัด
(KRD)

6. บริษัท อี
ซิลี่ จ�ำกัด
(EZL)

5. บริษัท
ตัน
แอส-เซ็ท
จ�ำกัด
(TAN)
(ต่อ)

บุคคล
ที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง

-

-

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

-

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ค่ารับรอง

0.02

-

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

ค่ารับรอง

-

ปี
2556

ค่าเช่าป้ายโฆษณา

ลักษณะ
รายการ

-

0.12

-

0.02

0.03

0.24

ปี
2557

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งรายการดังกล่าว
คิ ด ค่ า อาหารราคาปกติ เ หมื อ นลู ก ค้ า ร้ า น KRD ทั่ ว ไป จึ ง ถื อ ได้ ว ่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลและ
เป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป

• รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KRD เพื่อรับรองลูกค้า

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป จึงถือได้ว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• รายการค่ารับรองโดยบริษทั ฯ ซือ้ อาหารจาก EZL เพือ่ รับรองลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทัว่ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการป้ายโฆษณาเป็นการสื่อสารและส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจการค้า
ปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถเช่าป้ายโฆษณาได้ในราคาต�่ำกว่าปกติ ถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงถือได้
ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ก�ำหนดราคาเช่าป้ายโดยส่วนลด 40%

• เป็นการลงสือ่ โฆษณาเพือ่ ส่งเสริมแบรนด์สนิ ค้า ตามแผนการตลาด

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

9. นางอิง
ภาสกรนที

8. บริษัท ตัน
บุญ จ�ำกัด
(TANBOON)

บุคคลที่อาจมี    
ความ
ขัดแย้ง

-

(ลดลง)ระหว่างงวด (270.00)

1,000.00

41.9

53.40

ยอดคงค้าง ณ
สิน้ งวด

ดอกเบีย้ จ่าย

ยอดคงค้าง ณ
สิน้ งวด
-

-

-

เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด 520.00

-

-

-

ยอดคงค้าง ณ
สิ้นงวด

0.00

ปี
2557

เงินกูย้ มื ณ ต้นงวด 750.00

-

ปี
2556

ค่าใช้จ่ายซื้อ
ห้องพัก

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวได้น�ำมาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน ช่วยเสริมสภาพคล่องให้บริษทั ฯ นอกจากนี้ อัตราดอกเบีย้ 4% ต่อปีเป็นอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ กว่า
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ได้รับ จึงเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจโดยปกติ

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ในปี 2555 คิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 คิดอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี และจะมีการทบทวน
อัตราดอกเบี้ยทุกไตรมาส  

• บริษทั ฯ กูย้ มื เงินจากนางอิง ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดยไม่มหี ลักประกัน และมีกำ� หนดช�ำระคืน วันที่ 30 มิถนุ ายน  2558

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพัก  
เพื่อน�ำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
มีความสมเหตุสมผล รวมถึง เป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ

• รายการซื้อห้องพักจาก TANBOON ซึ่งด�ำเนินธุรกิจโรงแรมอิสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน�ำมาใช้ในการส่งเสริม
การขายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการรับรองลูกค้า

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายงานประจ�ำปี 2557
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ท�ำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
การท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการที่มี
ความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
จะถูกก�ำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และด�ำเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไป
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ส�ำหรับการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ด�ำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ตามความจ�ำเป็นเท่านั้น

มาตรการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัทฯ และผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการก�ำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม
ตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติใน
หลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรม เพื่อรายงานใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อ�ำนวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
บริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการก�ำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการก�ำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
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สรุปสาระส�ำคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่ส�ำคัญ
1. สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่าย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาแต่งตั้งบริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด ให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ
โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
คู่สัญญา
วันที่ท�ำสัญญา:
วันที่สัญญามีผล
อายุสัญญา
อาณาเขต

:
:
:
:
:

ราคาและเงื่อนไขการช�ำระเงิน

:

ศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่งไป :
ศูนย์กระจายสินค้า
:
กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์

:

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและ
ส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าช�ำรุด
บกพร่องออกจากท้องตลาด

:

การบอกเลิกสัญญา

บริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด (“ผู้จัดจ�ำหน่าย”) กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)
20 มิถุนายน 2557
1 กรกฎาคม 2557  
3 ปี (1 กรกฎาคม 2557  - 30 มิถุนายน 2560)
ผู ้ ผ ลิ ต ตกลงให้ ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยเป็ น ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม
ของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้น
ช่องทาง Modern Trade
ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ยต้ อ งซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผู ้ ผ ลิ ต ตามราคาขายของผู ้ ผ ลิ ต ซึ่ ง มี ผ ล
อยู่ ณ วันที่ผู้จัดจ�ำหน่ายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้
โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ในสัญญา และผู้จัดจ�ำหน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้า
ตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิตก�ำหนดไว้ในสัญญา
ผู้จัดจ�ำหน่ายจะต้องหาพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ผู้ผลิตจัด
ส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้จัดจ�ำหน่าย
ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดจ�ำหน่ายจะแจ้งให้
ผู้ผลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง
กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของ
ผู้จัดจ�ำหน่าย
ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

: กรณีเป็นความผิดพลาดของผูผ้ ลิต: ผูผ้ ลิตเป็นผูร้ บั ผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จา่ ยใน
การจัดเก็บสินค้าที่ช�ำรุดบกพร่องออกจากท้องตลาด
: กรณีผลิตภัณฑ์ที่ช�ำรุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและช�ำระคืนให้แก่
ผู้จัดจ�ำหน่ายในอัตราตามที่ตกลงกัน
: กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจ�ำหน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ
: การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สัญญา
ฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัท หรือ
    ช�ำระบัญชี
2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระท�ำผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้เสร็จสิ้น  
    ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
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ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด : ผู้ผลิตจะต้องก�ำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค�ำเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่
ขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย
ถูกต้องและชัดเจนตามสมควรและรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่
ปลอดภัยทัง้ หมดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยป้องกันผูจ้ ดั จ�ำหน่ายมิให้ได้รบั ความเสียหาย
เนื่องจาก ข้อเรียกร้อง คดี ข้อกล่าวหา ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
อันเนื่องจากการใช้
ข้อมูลที่เป็นความลับ
: ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจาก
สัญญานี้สิ้นสุดลง หรือถูกบอกเลิก

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์ และ
ผลงานออกแบบของนายตัน ภาสกรนที
คู่สัญญา
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วันที่ท�ำสัญญา
วันที่สัญญามีผล
อายุสัญญา
ค่าตอบแทนสิทธิ

:
:
:
:
:
:

การผลิตและการขายสินค้า

:

ราคาจ�ำหน่ายสินค้า

:

หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต

:

การบอกเลิกสัญญา

:

นายตัน ภาสกรนที (“ผู้อนุญาต” หรือ “นายตัน”) กับ
บริษทั ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด (“ผูไ้ ด้รบั อนุญาต”) (เดิมชือ่ บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้ จ�ำกัด)
1 กรกฎาคม 2554  
1 กรกฎาคม 2554  
5 ปี (1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2559)
อนุญาตไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ ส�ำหรับสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาต
ได้รับตามสัญญาฉบับนี้
ในการผลิตรูปปัน้ และสินค้าทีม่ รี ปู ผูอ้ นุญาต รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบ
ของผูอ้ นุญาตดังกล่าวตีพมิ พ์ ติด หรือประทับอยูน่ นั้ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องด�ำเนินการ
ผลิต หรือว่าจ้างบุคคลอืน่ เพือ่ ผลิตสินค้าทีเ่ หมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จา่ ย
เป็นของผู้ได้รับอนุญาตเอง
ผู ้ อ นุ ญ าตสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการก� ำ หนดราคาสิ น ค้ า ที่ ผู ้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจั ด จ� ำ หน่ า ย
โดยผูไ้ ด้รบั อนุญาตสามารถบวกก�ำไรเพิม่ จากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10
เพื่อเป็นค่าด�ำเนินการ
ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิท่ีจะโอนหรือจ�ำหน่ายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่ผอู้ นื่ นอกจากจะได้รบั การอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จากผู้อนุญาตเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้
หรื อ พยายามใช้ ข ้ อ ตกลงในสั ญ ญานี้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ใดผู ้ อ นุ ญ าตมี สิ ท ธิ
บอกเลิกสัญญาทันที โดยท�ำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนและเมือ่ สัญญานี้
สิน้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตามสิทธิตา่ งๆ ทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุญาตตามสัญญานีจ้ ะสิน้ สุดลง
และไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

บริษัทฯ

16 = บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่

17 = บจ. เอแคป คอนซัลติ้ง

18 = บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

7 = บจ. ตันแอนด์ตัน แอสเซ็ท

8 = บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับตัน

9 = บจ. กล้วย กล้วย

27 = บจ. เดอะ คลาสสิค สตูดิโอ

26 = บจ. วิคตอเรีย เวดดิ้ง โปรเฟสชั่นแนล

25 = บจ. โมเดอร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ

24 = บจ. ยัวร์ สตูดิโอ

22 = บจ. โตกิยะ
23 = บจ. มาย เมโมรี่ สตูดิโอ

13 = บจ. เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์

4 = บจ. ตันบุญ

21 = บจ. ที.วาย.แมริเอจ สตูดิโอ

20 = บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส

15 = บจ. โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น

12 = บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า

3 = บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท

6 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท

11 = บจ. อิชิปัง

2 = บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท

5 = บจ. เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์ 14 = บจ. แคปปิตอล โอเค

10 = บจ. ภาสกรนที

1 = บจ. อิงแอนด์อิง ศรีราชา แอสเซ็ท

19 = บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส

33 = บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท

32 = บจ. กินกับตัน

31 = บจ. มูเทียร่า เวดดิ้งกาวน์ แอนด์ แพลนเนอร์

30 = บจ. แมรี่ มี เวดดิ้งสตูดิโอ

29 = บจ. บีเลิฟด์ สตูดิโอ

28 = บจ. ไวท์ แมรี่ สตูดิโอ

C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ // = ประธานกรรมการตรวจสอบ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานกรรมการบริหาร ED = กรรมการบริหาร MD = กรรมการผู้อ�ำนวยการ M = ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
นายตัน ภาสกรนที
C, CEO, MD D D D D D D D D D D D
D
นางอิง ภาสกรนที
D, ED, M D D D D D D D D D D D
D
D D D D D D D D D D D D D D
นายโช เอวี่ย จิ้น
D, M
D
D
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ D, ED
D
D
นายปรีชา อัจฉรานนท์
ED, M
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
D, ED, M
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
D, ED, M
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมล
ID, //
ธนากรณ์
นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
ID, AC
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
ID, AC
D D D D D D

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
ระหว่างปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 4,482.9 ล้านบาท 6,531.8 ล้านบาท และ
6,208.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ และมีรายได้จากการขายจ�ำนวน 3,906.8 ล้านบาท 6,484.4 ล้านบาท และ 6,179.1 ล้านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปี 2554 เท่ากับ 269.7% จากปี 2555 เท่ากับ 66.0% และจากปี 2556 เท่ากับ (4.7)%
ส�ำหรับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ลดลง 4.7% จากปี 2556 เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นยาวนาน
ในช่วง 2 เดือนแรกของปีและตลาดรวมของเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเติบโตลดลง
รายได้จากการขายในปี 2554 สะท้อนผลกระทบจากมหาอุทกภัย ในขณะทีใ่ นช่วงปี 2555 โรงงานสามารถด�ำเนินการผลิตได้
และบริษทั ฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่จำ� นวน 7 รสชาติและท�ำการส่งเสริมการขายอย่างมากเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงแบรนด์
สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จักและมีการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2556 บริษัทฯ ได้วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ภายใต้ชื่อการค้า เย็นเย็น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็ว
ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากการขายอิชิตัน กรีนที   และในปี 2557 เริ่มมีรายได้จาก
การขายเครื่องดื่มสมุนไพรเข้ามา  โดยมีการขายให้ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ต่อตลาดค้าปลีกดั้งเดิมอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
ในปี 2557  รายได้จากการขายมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ชาสูตรหวานน้อย ภายใต้ชื่อสินค้า “อิชิตัน ซีเล็คเต็ด” , เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที รสมัลเบอร์รี่ และ
เครื่องดื่มสมุนไพร เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง ภายใต้ชื่อสินค้า “เย็นเย็น โดยอิชิตัน”
รายได้อื่นหลักๆ เป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา
ทีน่ ำ� เข้าเครือ่ งจักร ณ ขณะนัน้ โดยก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นมียอดในช่วงปี 2555 ถึงปี 2557 จ�ำนวน 52.8 ล้านบาท  41.0 ล้านบาท
และ 8.3 ล้านบาทตามล�ำดับ  สำ� หรับปี 2557 มีรายได้เพิม่ จากดอกเบีย้ รับ 9.4 ล้านบาท และเงินสนับสนุนทางการตลาด 8.0 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้สุทธิจากมหาอุทกภัย
รายได้อื่น
รายได้รวม
อัตราการเติบโตของยอดขาย
ส่วนแบ่งตลาด*
จ�ำนวนรสชาติ

2555

2556

2557

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

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

ล้านบาท
%
6,179.1
99.5%
29.8
0.5%
6,208.9 100.0%
(4.7%)
43.8%
19 รสชาติ

ที่มา: * ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูล มกราคม 2557
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ต้นทุนขาย
ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา (ปี 2555 ถึงปี 2557) ต้นทุนขายโดยหลักของบริษทั ฯ คือ วัตถุดบิ และวัสดุสนิ้ เปลืองคิดเป็นประมาณ
90.0% ของต้นทุนขายรวม รายละเอียดต้นทุนขายปรากฏดังตารางด้านล่าง

ต้นทุนขาย

2555

ล้านบาท
%
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และการเปลี่ยนแปลง 2,504.3
87.4%
ในสินค้าส�ำเร็จรูป
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
133.1
4.6%
ค่าสาธารณูปโภค
79.1
2.8%
(เชื้อเพลิงแก๊ส, ไฟฟ้า, ประปา)
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
46.0
1.6%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
42.8
1.5%
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
14.4
0.5%
อื่นๆ
46.5
1.6%
รวมทั้งหมด
2,866.1 100.0%
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
3,906.8
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
26.6%

2556

2557

ล้านบาท
3,766.5

%
85.1%

ล้านบาท
3,235.3

%
79.6%

256.2
161.6

5.8%
3.6%

358.5
203.9

8.8%
5.0%

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%

43.7
102.8
121.0
4,065.2

1.1%
2.5%
3.0%
100%
6,179.1
34.2%

ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินธุรกิจเครื่องดื่มเป็น  26.6%  31.8% และ 34.2%
ตามล�ำดับ โดยอัตราก�ำไรขั้นต้นของปี 2555 ค่อนข้างต�่ำเนื่องจากโรงงานยังไม่สามารถด�ำเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่และได้ว่า
จ้างผู้ผลิตภายนอกเป็นผู้ผลิตสัดส่วนการว่าจ้างผลิตเท่ากับ 47% ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยค่อนข้างสูงและอัตราก�ำไร
ขั้นต้นต�่ำ  อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทฯ มีความพร้อมด้านการผลิตด้านเครื่องจักรมากขึ้นและเริ่มทยอยลดปริมาณการ
ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกลงโดยมีสัดส่วนการว่าจ้างผลิตเหลือ 9% ของยอดรวมปริมาณการผลิต ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยต�่ำลงและอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราก�ำไรขั้นต้นของผลการด�ำเนินงานของปี 2557
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีกอ่ นหน้า พบว่าอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สูงขึน้ อยูท่ ี่ 34.2% เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีกำ� ลังการผลิต
เพิม่ ขึน้ 1 สายขวดในเดือนเมษายน 2557 และมีสดั ส่วนการว่าจ้างผลิตภายนอกลดลงเหลือโดยประมาณ 9% ของยอดรวมปริมาณ
การผลิต โดยสัดส่วนนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายหลังจากที่โครงการขยายก�ำลังการผลิต เฟส 2
เสร็จสมบูรณ์ซึ่งมีก�ำหนดการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2558
อนึง่ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจ่ายหุน้ เป็นเกณฑ์เกิดจากการท�ำสัญญาซือ้ ขายหุน้ ส่วนตัวของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รายหนึง่ กับ
พนักงานของ อิชติ นั และการให้สทิ ธิซอื้ หุน้ ส่วนตัวของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่กบั คูค่ า้ กลุม่ หนึง่ ในราคาตามมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (par value)
ทัง้ นี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ และ อิชติ นั ต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสิทธิในการซือ้ หุน้ ของพนักงาน
และคู่ค้า และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
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ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (ล้านบาท)
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจาการจ่ายหุน้ เป็นเกณฑ์ (พนักงาน)
– ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (พนักงาน)
– ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (คู่ค้า)
– ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

2555

2556

2557

14.4

2.9

-

5.9

6.6

-

23.0

3.2

-

43.3

12.8

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักๆ คือ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยระหว่างปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ค่าใช้จ่ายใน
การขายรวมมีจ�ำนวน 531.5 ล้านบาท 931.2 ล้านบาท และ 774.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย
13.6% 14.4% และ 12.5% ตามล�ำดับ สัดส่วนนีล้ ดลงเนือ่ งจากบริษทั ฯ ได้กำ� หนดและควบคุมงบประมาณการจ่ายด้านการตลาด
และส่งเสริมการขายอย่างเคร่งครัด โดยมีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายไม่เกิน 14% ของยอดขาย และมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือ
การตลาดทีม่ ปี ระสิทธิผลและคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารจะพิจารณาทบทวนปรับแผนการตลาดและส่งเสริมการขายทุกๆ ไตรมาส
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ตลาดปัจจุบัน
ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจ�ำนวน 774.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 12.5% ลดลงจากปีก่อน
หน้าที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายที่ 14.4% เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดท�ำรายการส่งเสริมการขาย
รายการใหญ่ในปี 2557 เพียงครั้งเดียว และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายอย่างเคร่งครัด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในช่วงปี 2555  ถึงปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักๆ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าการศึกษา กีฬาและกุศล
สาธารณะ คิดโดยประมาณเป็น 65.0% ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม โดยระหว่างปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารรวมมีจ�ำนวน 134.9 ล้านบาท 130.3 ล้านบาท และ 250.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�ำนวน  250.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจ�ำนวน 120.1 ล้านบาท คิดเป็น
การเพิ่มขึ้น 92.1%  ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ  แต่ในปี 2557การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุ
หลักมาจากการตั้งส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า   ในบัญชี “สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน”
เป็นจ�ำนวนเงิน 84.1 ล้านบาท และบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า” เป็นจ�ำนวนเงิน 37.4 ล้านบาท
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 121.5 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับโอนเครื่องหมายการค้าจากประเทศต่างๆ และบันทึกรับรู้เป็น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแล้วทั้งสิ้น 10 ประเทศ (ประกอบด้วยประเทศไทย ,กัมพูชา,อินเดีย, พม่า, ฟิลลิปปินส์, สิงคโปร์,  ฮ่องกง,
เกาหลีใต้, ไต้หวัน และเวียดนาม) จ�ำนวนเงินรวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 168.22 ล้านบาท และส�ำหรับประเทศอื่นอีก 4 ประเทศ
(ประกอบด้วย ประเทศจีน, มาเลเซีย, สหรัฐอเมริกา และแคนาดา)  ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการจดทะเบียนโอนสิทธิ บริษทั ฯ บันทึกเป็นเงิน
จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิในเครื่องหมายการค้า จ�ำนวนเงินรวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 37.38 ล้านบาท แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ
ไม่มีแผนที่จะน�ำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไบเล่” ไปจัดจ�ำหน่ายในประเทศต่างๆ เหล่านี้ที่แน่นอนและไม่สามารถประมาณ
การกระแสเงินสดรับทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใช้เครือ่ งหมายการค้าในประเทศดังกล่าวได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ยกเว้นประเทศไทย ดังนัน้ เพือ่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ ไม่มี
ตัวตน ทีก่ ำ� หนดให้กจิ การต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจ�ำทุกปี
โดยจะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน บริษทั ฯ จึงพิจารณาตัง้ ส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าในรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 121.49 ล้านบาท
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รายงานประจ�ำปี 2557

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

หากไม่พิจารณาถึงผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยและผลการด�ำเนินงานของส่วนธุรกิจที่หยุดด�ำเนินงาน
ในปี 2555 และปี 2556  บริษัทฯ มีก�ำไร ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ�ำนวน 431.6 ล้านบาท และ 1,045.3 ตามล�ำดับ
คิดเป็นอัตราก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 9.6% และ 15.4% ของรายได้รวมตามล�ำดับ เนื่องจากโรงงานได้เริ่ม
ด�ำเนินการผลิตในเดือนมีนาคม 2555 ด้วยก�ำลังการผลิต 1 สายการผลิตขวดและ 1 สายการผลิตกล่อง และเพิ่มขึ้นเป็น 2 สาย
การผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ส่งผลให้มีรายได้จากการขายสูงขึ้น ประกอบกับการลด
ลัดส่วนว่าจ้างผลิตภายนอกที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต�่ำลงและอัตราการท�ำก�ำไรสูงขึ้น
ในปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ�ำนวน 1,119.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้ 18.0% ของรายได้รวม  เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีกอ่ นหน้าจ�ำนวน 73.8 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯ
ได้เพิม่ ก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด ในเดือนเมษายน 2557และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ลุน้ รหัสรวยเปรีย้ ง 3”
ซึ่งเริ่มเดือนมีนาคม 2557 ประกอบกับมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เย็นเย็น เก็กฮวยผสมน�้ำผึ้งในเดือน สิงหาคม ซึ่งได้รับการ
ตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ระหว่างปี 2555  ปี 2556  และปี 2557 บริษัทฯ มีก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจ�ำนวน 697.7 ล้านบาท 881.7 ล้านบาท  และ
1,061.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิ 15.6% 13.5% และ 17.1% ของรายได้รวม ตามล�ำดับ อัตราก�ำไรสุทธิ
จากการด�ำเนินงานมีอัตราส่วนของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เป็น  6.8%  13.5% และ 17.5% ของรายได้รวม ตามล�ำดับ

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์-ส่วนงานที่ด�ำเนินงานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมดจ�ำนวน 5,371.0  ล้านบาท 6,540.9 ล้านบาท
และ 9,026.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ เนื่องด้วยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ
จึงเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ที่ดินอาคาร โดยคิดเป็นสัดส่วน 75.3% ของสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2557   
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก การขยายก�ำลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวไปสู่ตลาด
ต่างประเทศ  การลดการจ้างผลิต  และสินทรัพย์หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของธุรกิจ  การระดมเงินทุนจากการจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มของสินทรัพย์ รวมจ�ำนวน 2,485.2 ล้านบาท มีรายการที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จ�ำนวน 1,813.3 ล้านบาท โดยหลักเป็นการลงทุนในเครื่องจักรสายการผลิตขวด
2. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 100.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของ
ยอดขายส�ำหรับปี 2556 คิดเป็น 66.0% และปี 2557 คิดเป็น (4.7)% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเป็น
ระยะเวลา 30-45 วัน โดยที่ผ่านมา ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 32-50 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้
โดยเฉลี่ยของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เป็น 32 วัน 36 วัน และ 50 วัน ตามล�ำดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ในปี 2557
เพิ่มขึ้นจากปี 2556  สืบเนื่องจากการขยายระยะเวลาเก็บหนี้ให้กับผู้จัดจ�ำหน่ายหลักรายหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
การจัดจ�ำหน่าย
ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ รายหลักเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ที่มีรอบระยะเวลาการเก็บเงิน 30-45 วัน
ทั้งนี้ รายละเอียดลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2555 ถึงปี 2557 เมื่อแบ่งตามหนี้ที่ค้างช�ำระ เป็นดังนี้

129

อายุลูกหนี้การค้า

  2555*
ล้านบาท

%

2556
ล้านบาท

2557
%

ล้านบาท

%

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
5.1
1.1%
206.9
25.6%
38.2
4.2%
เกินก�ำหนดช�ำระ
• น้อยกว่า 3 เดือน
1.1
0.2%
• มากกว่า 6 เดือน
0.0
0.0%
รวม
6.2
1.3%
206.9
25.6%
38.2
4.2%
กิจการอื่น
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
444.2
95.6%
602.0
74.4%
870.7
95.7%
• เกินก�ำหนดช�ำระ
• น้อยกว่า 3 เดือน
14.4
3.1%
0.1
.0%
0.7
0.1%
• 3 - 6 เดือน
0.0
0.0%
รวม
458.6
98.7%
602.0
74.4%
871.4
95.8%
รวมทั้งหมด
464.8 100.0%
809.0 100.0%
909.6 100.0%
หมายเหตุ:* ลูกหนี้ของปี 2555 เป็นลูกหนี้ซึ่งรวมของส่วนงานที่หยุดด�ำเนินการแล้ว (ธุรกิจอาหาร) จ�ำนวน 4.8 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นสินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 337.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการส�ำรอง
สินค้าคงเหลือส�ำหรับการขายจ�ำนวน 30 วัน อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 คิดเป็น 15.8 เท่า
17.0 เท่า และ 13.3 เท่า ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 23 วัน 21 วัน และ 27 วัน ตามล�ำดับ ระยะเวลา
ขายสินค้าดังกล่าวยังคงต�ำ่ กว่านโยบายการส�ำรองสินค้าคงเหลือส�ำหรับการขายทีก่ ำ� หนดเนือ่ งจากความต้องการผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับค่อนข้างสูงอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ ไม่มกี ารตัง้ ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัยเนือ่ งจากสินค้ามีอตั ราการหมุนเวียน
เร็วและไม่มีข้อบ่งชี้ให้เชื่อว่าสินค้าล้าสมัย โดยปกติธุรกิจสินค้าของบริษัทฯ มีอายุประมาณ 1 ปี
หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   พบว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 15.0% และ 14.0% ตามล�ำดับ และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 25.8% และ 24.6% ตามล�ำดับ เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรในโรงงานเฟส 2 ซึ่งบางส่วนอยู่ระหว่าง
การติดตั้งยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปี 2557 จะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2558

หนี้สิน-ส่วนงานที่ด�ำเนินงานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 4,224.0 ล้านบาท 4,572.6 ล้านบาท และ
2,813.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ หนี้สินหลักๆ เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดค้างช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จ�ำนวน 1,962.5 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีก�ำหนดการช�ำระเงินให้เสร็จสิ้น ดังนี้
– ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี จ�ำนวน  182.0 ล้านบาท
– ครบก�ำหนดภายใน 1 – 5 ปี จ�ำนวน  1,672.7 ล้านบาท
– ครบก�ำหนดหลัง 5 ปี จ�ำนวน  107.8 ล้านบาท
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โครงสร้างเงินทุน
แหล่งจัดหาเงินทุนหลักของบริษทั ฯ มาจากเงินกูย้ มื สถาบันการเงินและเงินกูย้ มื กรรมการ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   อัตราส่วนหนี้สินรวมของส่วนธุรกิจที่ด�ำเนินงานต่อส่วนผู้ถือหุ้นเป็น 2.3 เท่า และ 0.5 เท่า
ตามล� ำ ดั บ ทั้ ง นี้ อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นผู ้ ถื อ หุ ้ น ตามข้ อ ก� ำ หนดของสถาบั น การเงิ น (ส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ ร วม
เงิ น กู ้ ยื ม กรรมการและบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และส่ ว นของหนี้ สิ น รวมให้ หั ก เงิ น กู ้ ยื ม กรรมการและบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ณ
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 และ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 เป็ น 1.2 เท่ า และ0.5 เท่ า ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของ
สัญญาเงินกู้สถาบันการเงินที่ก�ำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงในปี 2557 เนื่องจาก
การน�ำเงินขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ไปช�ำระหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใน
เดือนเมษายน 2557
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
– ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน คือ การช�ำระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวนเงินรวม 307.7 ล้านบาท
– ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งาน ได้ แ ก่ สั ญ ญาเช่ า อาคารส� ำ นั ก งานพร้ อ มสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
จ�ำนวนเงินรวม  19.5  ล้านบาทโดยมีระยะเวลาของสัญญา 1-4 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559
– ภาระผูกพันตามหนังสือ Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ใช้ จ�ำนวนเงินรวม 369.3 ล้านบาท
– ภาระผูกพันตามค�ำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้า/วัสดุตกลงแล้ว จ�ำนวนเงินรวม 57.3  ล้านบาท
– ภาระหนังสือค�้ำประกันที่สถาบันการเงินออกให้รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จ�ำนวนเงินรวม 5.5 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 6,212.9  ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว
1,300 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท และก�ำไรสะสม 1,211 ล้านบาท
ปี   2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 1,968.3 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว 1,000 ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนส�ำรองตามกฎหมาย 45.0 ล้านบาท และก�ำไรสะสม 867.2 ล้านบาท
ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ บริษัทฯ ยังไม่เคยประกาศจ่ายเงินปันผล
ปี 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,073.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�ำนวน 1,141.0 ล้านบาท  เนื่องจากมีการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท มีกำ� ไรจากการด�ำเนินงานโดยปกติของธุรกิจเครือ่ งดืม่ 306.4 ล้านบาท และการรับรูร้ ายได้เงินชดเชย
ส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันจ�ำนวน 569.4 ล้านบาท
หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือ พบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 66.7% และ
26.4% ตามล�ำดับ

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 4.62 บาท/หุ้น

การวิเคราะห์สภาพคล่อง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดหลักมาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน  และเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
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กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ในปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,472.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายระหว่างปี
และผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษทั ฯ โดยหลักมาจากความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกช�ำระเงินของลูกหนีก้ ารค้า
และการช�ำระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี 2555-2557 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่สนับสนุนสภาพคล่อง
ดังกล่าวแสดงดังตารางด้านล่าง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย
Cash Cycle

หน่วย
วัน
วัน
วัน
วัน

2555
31.7
22.8
36.3
18.2

2556
35.2
21.2
28.9
27.6

2557
50.1
27.0
35.8
41.3

ในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เป็น 50.1 วัน จาก 35.2 วัน ในปี 2556 เนือ่ งจากได้มกี ารปรับเงือ่ นไขการช�ำระเงิน
ให้แก่คคู่ า้ หลักรายหนึง่ จาก 30 วัน เป็น 45 วัน ซึง่ เป็นไปตามสัญญาจัดจ�ำหน่ายสินค้า และเพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดหาวัตถุดบิ
ของบริษัทฯ  ได้ขอให้ทางผู้ขายวัตถุดิบเปลี่ยนเงื่อนไขการช�ำระเงินให้กับบริษัทฯ เป็น 45 วัน  ส่งผลให้ระยะเวลาช�ำระหนี้เพิ่มขึ้น
ในปี 2557 วงจรเงินสดได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดปี 2556 จาก 27.6 วัน เป็น 41.3 วัน สืบเนื่องจากการขยายระยะ
เวลาเก็บหนีใ้ ห้แก่ผจู้ ดั จ�ำหน่ายหลักรายหนึง่ ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 14.9 วัน และเพิม่ ระยะเวลาช�ำระหนีเ้ ฉลีย่ 6.9 วัน
ส่งผลให้วงจรเงินสดมีการปรับตัวขึ้น 13.7 วัน
ความสามารถในการช�ำระหนี้สถาบันการเงิน
ตามเงื่อนไของธนาคาร ก�ำหนดให้บริษัทฯ ด�ำรงอัตราส่วนความสามารถช�ำระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) ไม่ต�่ำกว่า
1.25 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วน
ความสามารถช�ำระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) เป็น 3.3 เท่า และ 5.9 เท่า ตามล�ำดับ ในขณะที่มีอัตราอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นเป็น 1.2 เท่า และ 0.5 เท่า ตามล�ำดับ
กระแสเงินสดจากการลงทุน
ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิจ�ำนวน (2,475.2) ล้านบาท โดยหลักใช้ไปเพื่อการลงทุน
ซือ้ ทีด่ นิ ลงทุนในค่าก่อสร้างอาคาร ซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ ซือ้ สิทธิในเครือ่ งหมายการค้า  และลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิจ�ำนวน 1,070.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินกู้สถาบัน
การเงิน และเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินดังกล่าว
ใช้ไปเพื่อซื้อที่ดิน ลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม จ่ายเงินปันผล และเพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2557  บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด จ�ำนวนรวม 1.8 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1) เหตุการณ์ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ส�ำหรับปี 2557 บริษัทฯ ยังได้เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตรวมทั้งหมด 4 สายการผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง
การออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาด
ธุรกิจเครื่องดื่มจัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงธุรกิจหนึ่ง โดยบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก
คู่แข่งขันที่ผลิตเครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม (Ready to drink) ที่หลากหลาย ซึ่งผู้ผลิตหลายรายมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์
การตลาดเชิงรุกและมีกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างความแตกต่าง
และจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยพบว่า ตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มถูกพัฒนาและวางจ�ำหน่าย
เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นได้
ทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ลดลงและผลการด�ำเนินงานในเชิงลบได้
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาวางจ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และก�ำหนด
แนวทางการปรับกลยุทธ์การขายที่ฉับพลันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง และดึงดูดความต้องการบริโภคจากผูบ้ ริโภครายใหม่เพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งของตลาด  ส�ำหรับช่วงระยะเวลา
4 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมด 19 รสชาติ
2) การพยากรณ์การขาย การวางแผนการผลิต และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร อุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จ�ำเป็นต้องพยากรณ์การขายล่วงหน้า
เพื่อวางแผนการผลิตตลอดจนบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบและการกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม  
ปัจจัยหลักที่ก�ำหนดปริมาณการบริโภค ได้แก่ ฤดูกาล และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยพบว่าอัตราการบริโภค
เครื่องดื่มชาพร้อมดื่มจะสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนและต�่ำลงในช่วงฤดูหนาว ดังนั้น บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการบริโภคในแต่ละช่วงเวลาของปี
ส�ำหรับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งสนับสนุน
ให้การบริหารจัดการต้นทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิตปัจจุบัน
รวมถึงการตรวจการใช้ทรัพยากรว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ อาทิเช่น ตรวจสอบว่ามีการใช้บุคคลากรมากเกินไป
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า เพื่อก�ำหนดต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยการผลิตที่เหมาะสม

133

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นมิ มลธนากรณ์ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายประสาน  ลมิ้ พิพฒ
ั นกุล และนายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดี
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ รี่ ะบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ และได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง โดยสรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
• การสอบทานรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่
รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี ในเรือ่ งความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
• การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน  โดยการสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี และอัตราก�ำลังพลของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
• การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558 โดยร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาประวัติ
ผลงานและค่าสอบบัญชีทเี่ สนอ รวมทัง้ ได้สอบทานคุณสมบัตแิ ละความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ว่าถูกต้องตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางมัญชุภา  สิงห์สุขสวัสดิ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2558 พร้อมนี้ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
• การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานการทํา
ธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน   หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการ
ตามตามเกณฑ์และข้อกาํ หนดของหน่วยงานทีก่ าํ กับดูแลและดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบ
ริษทั ฯ  และการดาํ เนินการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
• สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเพือ่ ให้สามารถรับทราบผลงาน  รวมถึงปัญหาต่างๆ  
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้กรรมการ
ตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มเติมความรู้เรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินประจ�ำปี 2557 ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
ส�ำคัญมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานในกรอบจริยธรรมที่ดี มีการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

รายงานประจ�ำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1. นายอิสสระชัย
2. นายประสาน
3. นางอิง

เดชาฤทธิ์
ลิ้มพิพัฒนกุล
ภาสกรนที

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งท�ำหน้าที่ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว โดยในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีด�ำเนินการที่ชัดเจน
สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อก�ำหนดของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
• ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยค�ำนึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ทีห่ ลากหลาย และภาวะผูน้ ำ 
� ตลอดจนวิสยั ทัศน์และทัศนะคติทดี่ ตี อ่ องค์กร อันเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ
รวมทั้งยังต้องค�ำนึงถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�ำหนเของทางการและสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
• ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
ผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษทั และปัจจัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการบริษัทมีการประเมินตนเอง เพื่อทบทวนการปฏิบัติ
หน้าที่ในรอบปี ส�ำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของรายงานประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

          นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี
การจัดท�ำงบการเงินเพือ่ แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และกระแสเงินสดในรอบปีทผี่ า่ น
มาที่เป็นจริงและสมเหตุผล
คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทาง
การเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยซึง่ สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีสากลเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และยังค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการน�ำเสนอความเข้าใจต่อมุมมองภาพรวมของฐานะการเงินของบริษทั ฯ จึงได้นำ� เสนอค�ำอธิบาย
และการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นจ�ำได้อย่างมีเหตุผลว่าการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเป็นผูด้ แู ล
รับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายการทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของระบบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

นายตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการ
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บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดง ฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน เฉพาะกิจการ
เหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณา
ว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน เฉพาะกิจการ
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่
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รายงานประจ�ำปี 2557

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของ
กิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6112
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินที่
แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างการขอคืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ

2557

2557
(บาท)

2556

5
4, 6
7

151,787,255
909,636,298
77,716,093
88,310,030
675,902,595
12,326,010
1,915,678,281

151,787,255
909,636,298
77,716,093
88,310,030
675,902,595
12,326,010
1,915,678,281

83,655,341
808,969,969
98,510,229
93,003,483
338,450,088
11,237,387
1,433,826,497

9

117,683,141
30,578,290

135,620,414
30,578,290

120,452,693

11
10
11
12

6,795,180,663
86,573,463
59,487,245
3,052,429
7,092,555,231

6,795,180,663
86,573,463
59,487,245
3,052,429
7,110,492,504

4,981,921,606
2,517,509
2,217,429
5,107,109,237

9,008,233,512

9,026,170,785

6,540,935,734

8

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินที่
แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ

13
14

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557
(บาท)

2556

28,224,000
519,324,591
24,723,033
101,357,939
186,399,592

28,224,000
519,324,591
24,723,033
101,357,939
186,399,592

355,825,857
288,858,239
23,520,841
165,310,609
140,809,801

13

153,840,796
8,032,453
1,021,902,404

153,840,796
8,032,453
1,021,902,404

230,805,263
8,881,150
1,214,011,760

13
4, 13
15

1,780,437,180
10,960,402
1,791,397,582

1,780,437,180
10,960,402
1,791,397,582

2,350,929,857
1,000,000,000
7,681,006
3,358,610,863

2,813,299,986

2,813,299,986

4,572,622,623

4

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินที่
แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนตามส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2557

2557
(บาท)

2556

1,300,000,000
1,300,000,000

1,300,000,000
1,300,000,000

1,300,000,000
1,000,000,000

3,515,423,218
56,079,360

3,515,423,218
56,079,360

56,079,360

130,000,000
1,211,394,874
(17,963,926)
6,194,933,526

130,000,000
1,211,368,221
6,212,870,799

45,000,000
867,233,751
1,968,313,111

9,008,233,512

9,026,170,785

6,540,935,734

16

16
16

17
9

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรข�ำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2557

2557
(บาท)

6,179,080,161
9,364,836
20,420,163
6,208,865,160

6,179,080,161
9,364,836
20,420,163
6,208,865,160

6,484,375,339
1,352,337
46,113,591
6,531,841,267

8, 20
20
4, 20
4, 21

4,065,204,432
774,179,994
250,418,023
99,415,486
5,189,217,935

4,065,204,432
774,179,994
250,418,023
99,415,486
5,189,217,935

4,425,029,742
931,190,500
130,348,130
161,618,262
5,648,186,634

9

26,653
1,019,673,878
59,086,769
1,078,760,647

1,019,647,225
59,086,769
1,078,733,994

883,654,633
883,654,633

4
4

22

2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรข�ำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
		 โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
- สุทธิจากภาษี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ไผ

2557
(บาท)

2556

(17,963,926)

-

-

15

-

-

(2,002,379)

12

400,476

400,476

-

(17,563,450)
400,476
1,061,197,197 1,079,134,470

(2,002,379)
881,652,254

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

0.89

0.89

0.88

17

16
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

1,300,000,000

-

300,000,000
300,000,000

1,000,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ ช�ำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

3,515,423,218

-

3,515,423,218
3,515,423,218

-

56,079,360

-

-

56,079,360

85,000,000
130,000,000

-

-

45,000,000

(85,000,000)
1,211,394,874

1,078,760,647
400,476
1,079,161,123

(650,000,000)
(650,000,000)

867,233,751

(17,963,926)

(17,963,926)
(17,963,926)

-

-

3,815,423,218
(650,000,000)
3,165,423,218

1,968,313,111

145

(17,963,926) 6,194,933,526

- 1,078,760,647
(17,963,926)
(17,563,450)
(17,963,926) 1,061,197,197

-

-

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค์ประกอบอื่นของส่วน
ก�ำไรสะสม
ของผู้ถือหุ้น
รวม
ส่วนเกินทุน
ผลต่าง
องค์ประกอบอื่น
ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่ายโดย ทุนส�ำรอง
จากการแปลงค่า
ของ
รวมส่วนของ
หุ้นสามัญ ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

17

16

หมายเหตุ

1,000,000,000

-

-

1,000,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

56,079,360

-

12,765,300
12,765,300

43,314,060

-

-

-

45,000,000
45,000,000

(บาท)

(45,000,000)
867,233,751

883,654,633
(2,002,379)
881,652,254

-

30,581,497

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินทุน
จากการจ่ายโดย
ทุนส�ำรอง
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

146

1,968,313,111

883,654,633
(2,002,379)
881,652,254

12,765,300
12,765,300

1,073,895,557

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ไ

โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มหุ้นสามัญ
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

17

16
25

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

1,300,000,000

-

300,000,000
300,000,000

1,000,000,000

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว
-

3,515,423,218

-

3,515,423,218
3,515,423,218

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

56,079,360

-

-

56,079,360

(บาท)

85,000,000
130,000,000

-

-

45,000,000

(85,000,000)
1,211,368,221

1,078,733,994
400,476
1,079,134,470

(650,000,000)
(650,000,000)

867,233,751

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินทุน
จากการจ่ายโดย
ทุนส�ำรอง
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

147

6,212,870,799

1,078,733,994
400,476
1,079,134,470

3,815,423,218
(650,000,000)
3,165,423,218

1,968,313,111

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน
รายได้ภาษีเงินได้

2557
(บาท)

2556

1,078,760,647 1,078,733,994

883,654,633

10
11

369,583,530
331,596

369,583,530
331,596

266,839,090
312,000

11
11

8

37,383,178
84,112,150
(9,364,836)
99,415,486
2,046,244
11,733,071

37,383,178
84,112,150
(9,364,836)
99,415,486
2,046,244
11,733,071

(1,352,337)
161,618,262
4,790,457
3,712,136

15

1,574,188
192,141
4,044
3,279,396

1,574,188
192,141
4,044
3,279,396

(3,929,198)
2,990,189
(57,783)
(1,851)
(197,648)

16

-

-

12,765,300

21

9
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

(26,653)
(59,086,769) (59,086,769)
1,619,937,413 1,619,937,413 1,331,143,250

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างการขอคืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้า
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ขายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
(บาท)

(100,666,329) (100,666,329)
20,794,136
20,794,136
4,693,453
4,693,453
(351,231,822) (351,231,822)
(1,088,623)
(1,088,623)
(835,000)
(835,000)
230,538,722
230,538,722
1,202,192
1,202,192
50,322,598
50,322,598
(848,697)
(848,697)
1,472,818,043 1,472,818,043

2556

(344,202,929)
30,892,157
83,283,464
107,069,327
(6,124,771)
6,750,282
(170,385,253)
(5,322,490)
(85,430,776)
3,224,016
950,896,277

9,364,836

9,364,836

1,352,337

88,353,754

88,353,754

(59,063,159)

(37,383,178)
(37,383,178)
(2,231,441,339) (2,231,441,339) (1,532,392,883)
62,617
62,617
93,156,396
(168,499,700) (168,499,700)
(158,589)
4,534,600
9

(135,620,414) (135,620,414)
(2,475,163,424) (2,475,163,424) (1,492,571,298)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
ช�ำระคืนเงินกู้ยืม
เงินสดรับสุทธิจากการเสนอขายหุ้นใหม่
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

25

16

5

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายช�ำระ
เป็นเงินสดมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมด
ในระหว่างปี
หัก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
		 - (ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลก
			 เปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
		 - ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
(บาท)

2556

(119,886,922) (119,886,922) (168,669,864)
(650,000,000) (650,000,000)
1,655,856,997 1,655,856,997 2,502,483,374
(3,630,915,998) (3,630,915,998) (1,744,590,966)
3,815,423,218
1,070,477,295

3,815,423,218
1,070,477,295

589,222,544

68,131,914

68,131,914

47,547,523

83,655,341

83,655,341

36,107,818

151,787,255

151,787,255

83,655,341

2,183,101,389
63,952,670

2,183,101,389
63,952,670

1,314,117,809
228,006,158

125,909
125,909
(3,929,198)
(15,738,629)
(15,738,629)
(5,801,886)
2,231,441,339 2,231,441,339 1,532,392,883

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
ส�ำรอง
ส่วนงานด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
คณะกรรมการได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 และ          
มีที่อยู่จดทะเบียนดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
ส�ำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต�ำบลอุทัย อ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13120 ประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2557
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นายตัน ภาสกรนที และนางอิง ภาสกรนที ซึง่ ถือหุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในอัตราร้อยละ 14 และร้อยละ 9 ตามล�ำดับ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
รายละเอียดของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดย สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของ
บริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1 มกราคม255 7 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
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เรื่อง
การน�ำเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานด�ำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเวบไซต์

ในเบือ้ งต้นการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ขา้ งต้นนัน้ มีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีของบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ งบการเงิน
นอกเหนื อ จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ข ้ า งต้ น สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ อ อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ำมาใช้ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29

153

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การประมาณการและใช้วิจารณญาณ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
ส�ำคัญต่อการรับรู้จ�ำนวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ด)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

ข้อสมมุติฐานส�ำหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

(จ) การจัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียเป็นครั้งแรก
ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันกับบริษัท                        
พีที อาทรี่ แปซิฟฟิค เนื่องจากตามสัญญาร่วมลงทุนได้ก�ำหนดให้ผู้ลงทุนมีอ�ำนาจควบคุมร่วมกันในการตัดสินใจที่
ส�ำคัญทางการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้บันทึกบัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ตามวิธีส่วนได้เสียและจัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น                           
ครั้งแรก (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและส่วนได้เสียของกิจการ ที่ควบคุม
ร่วมกัน

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นกิจการที่บริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมการด�ำเนินงานตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และ                   
ในการตัดสินใจทางการเงินและการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันบันทึกในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย                 
(เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อที่เกิดจากการท�ำรายการดังกล่าว

การตัดรายการในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่บริษัทมี       
ส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที         ่
เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีร่ ายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา                
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
รายการทีเ่ ป็นตัวเงินทีเ่ ป็นลูกหนีห้ รือเจ้าหนีก้ บั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึง่ รายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการ
ช�ำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช�ำระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทาง
การเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรียก และ                 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

(ง)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคต
ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ต้นทุนของสินค้าค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือ
ต้นทุนอืน่ เพือ่ ให้สนิ ค้าอยูใ่ นสถานทีแ่ ละสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตทีผ่ ลิตเอง ต้นทุน
สินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงระดับก�ำลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นโดยประมาณ
ในการขาย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
เงินลงทุนในกิจการทีค่ วบคุมร่วมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ รี าคาทุน ส่วนการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
สินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย            
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ซึ่งไม่สามารถ
ท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ           
ส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�ำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในการซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์       
หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่องมือและเครื่องใช้
ยานพาหนะ

5 - 20 ปี
5 - 30 ปี
10 - 15 ปี
5 - 15 ปี
5 ปี
5 ปี

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น รอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ซ) สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและ ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรูร้ ายการจะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์เมือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นต้นทุน
ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์                
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นนั้ ตามระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตนซึง่ ไม่รวมสิทธิ
ในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยเริ่มตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
สิทธิในการใช้ครื่องหมายการค้า
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วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฌ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี         
ที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์       
ไม่ทราบแน่นอนจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด เงินสด
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน

การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อ
ให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์             
ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินทีเ่ คยรับรูใ้ นงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีร่ ายงาน
ว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึง่ ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ามาก่อน

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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(ฏ) ผลประโยชน์พนักงาน
โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึง่ กิจการจ่ายสมทบเป็นจ�ำนวนเงินทีแ่ น่นอนไป
อีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาน
ทีจ่ ะต้องจ่ายสมทบเพิม่ เติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพนักงานในก�ำไรหรือ
ขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�ำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระ
ผูกพันสุทธิของบริษทั จากโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ถกู ค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิด         
ลดกระแสเงินสดเพือ่ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ทัง้ นีส้ ทุ ธิจากต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รูแ้ ละมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
โครงการ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลา ครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลา
ของภาระผูกพันของบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การค�ำนวณนั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการใน
อดีตของพนักงานรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด            
ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทรับรู้ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน
ท�ำงานให้
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระส�ำหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก�ำไร หากบริษัท              
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการทีพ
่ นักงานได้ทำ� งานให้ในอดีต
และภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นในส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ตลอดระยะเวลาทีพ
่ นักงานสามารถเข้าใช้สทิ ธิได้อย่างไม่มเี งือ่ นไข จ�ำนวนทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยจะถูกปรับปรุง
เพือ่ ให้สะท้อนถึงจ�ำนวนสิทธิซอื้ หุน้ ทีแ่ ท้จริงซึง่ เข้าเงือ่ นไขการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องและเงือ่ นไขการได้รบั สิทธิทไี่ ม่ใช่เงือ่ นไข
เรื่องตลาดทุน ส�ำหรับคู่ค้าซึ่งให้สิทธิและใช้สิทธิทันที รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที
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(ฐ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูก้ ต็ อ่ เมือ่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ ตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั หรือทีก่ อ่ ตัวขึน้ อันเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สิน    
ดังกล่าว ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั
ก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�ำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ
หนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฑ) รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้า
รายได้รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�ำคัญไปให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความ ไม่แน่นอน             
ที่มีนัยส�ำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่
เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
บริษัทมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ลูกค้าจะได้รับรางวัลเป็นสิทธิ ซึ่งลูกค้าสามารถน�ำมาใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อสินค้า
จากบริษัท มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากการขายเริ่มแรกจะต้องปันส่วนระหว่างสิทธิที่ลูกค้าได้
รับและส่วนประกอบอื่นๆ ของรายการขายนั้น การปันส่วนใช้วิธีการประมาณโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนลด
ค่าสินค้า ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี้ประมาณโดยใช้มูลค่าส่วนลดปรับปรุงด้วยอัตราที่คาดว่าจะไม่ใช้สิทธิ โดยรับรู้เป็นรายได้
รอรับรู้และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิและบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันที่ตกลงไว้ จ�ำนวนที่รับรู้เป็น
รายได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนสิทธิที่ลูกค้าได้ใช้ในการแลกเป็นส่วนลดค่าซื้อสินค้า ซึ่งต้องสัมพันธ์กับจ�ำนวนรวมของสิทธิที่
คาดว่าจะมีการใช้ นอกจากนีร้ ายได้รอรับรูจ้ ะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ มีความเป็นไปได้วา่ ลูกค้าจะไม่มาใช้สทิ ธิอกี ต่อไป

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ ผ่านไป
และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
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(ณ) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า

การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นข้อตกลง บริษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์
ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�ำให้บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่าและส่วนที่เป็น               
องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลังจากนัน้ จ�ำนวนหนีส้ นิ จะลดลงตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนีส้ นิ
จะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

(ด) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วข้องในการรวมธุรกิจ
หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีท       ี่
ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ และจ�ำนวนทีใ่ ช้เพือ่ ความมุง่ หมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถกู รับรูเ้ มือ่ เกิดจาก ผลแตกต่างชัว่ คราว
ต่อไปนี้ การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
ก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันหากเป็นไปได้ว่า
จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทจี่ ะเกิดจากลักษณะวิธกี ารทีบ่ ริษทั คาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย          
ใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ บริษัทเชื่อว่า           
ได้ตงั้ ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ทจี่ ะจ่ายในอนาคต ซึง่ เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย
รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ         
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�ำให้บริษัทเปลี่ยน
การตัดสินใจโดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีม่ อี ยู่ การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภาษีเงินได้นี้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีตา่ งกัน ส�ำหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนัน้ กิจการมีความตัง้ ใจจะจ่ายช�ำระสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจจะรับคืน
สินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมี
จ�ำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ต) ก�ำไรต่อหุ้น
บริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของ         
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างปีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

(ถ) รายงานทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้น
จากส่วนงานด�ำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัท          
มีอ�ำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการ             
ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับกิจการที่ควบคุมร่วมกันได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ส�ำหรับความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารส�ำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ
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ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์
/สัญชาติ

นายตัน ภาสกรนที

ไทย

นางอิง ภาสกรนที

ไทย

บริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด

ไทย

บริษัท กิน กับ ตัน จ�ำกัด
บริษัท ตัน แอสเซ็ท จ�ำกัด
บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท จ�ำกัด
บริษัท ภาสกรนที จ�ำกัด
บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รอง
มาเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษทั เวดดิง้ บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์ จ�ำกัด
บริษัท อีซิลี่ จ�ำกัด
บริษัท กิน ร้อง ดื่ม จ�ำกัด
บริษัท ตันบุญ จ�ำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บุ ค คลที่ มี อ� ำ นาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึง
เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษทั
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของ
บริษัท
มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและญาติสนิทของกรรมการ
ของบริษัทเป็นกรรมการ
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ

นโยบายการก�ำหนดราคา

ซื้อ/ขายสินค้า
รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกัน
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ราคาที่ตกลงกัน

รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้า
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ของส่วนงานธุรกิจอาหาร
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ

2557

2557
(พันบาท)

2556

741,215
3,221
11,726

741,215
3,221
11,726

1,034,575
67
14,007
4,588
42,096

28,809
1,668
30,477

28,809
1,668
30,477

20,988
1,731
22,719
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้การค้า

2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2557
(พันบาท)
38,238
38,238

2556
206,926

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2557

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2557
(พันบาท)
10,253
10,253

2556
-

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

2557

2557
(พันบาท)
-

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2556
-

3,397

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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2557

2557
(พันบาท)
-

2556
-

1,000,000

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
มีดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2557
(พันบาท)

2556

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,000,000
(1,000,000)
-

1,000,000
(1,000,000)
-

750,000
520,000
(270,000)
1,000,000

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

30,000
(30,000)
-

1,000,000
(1,000,000)
-

1,000,000
(1,000,000)
-

780,000
520,000
(300,000)
1,000,000

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชนิดไม่มีหลักประกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5 ต่อปี โดยบริษัท              
ได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมเต็มจ�ำนวนแล้วในเดือนเมษายน 2557
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริษัทได้ท�ำสัญญาแต่งตั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด) ให้
เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าให้กบั บริษทั สัญญาฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2557
(พันบาท)
2,280
2,280
(7,293)
(7,293)
156,800
156,800
151,787
151,787

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
รวม

2556
95
(84,140)
167,700
83,655

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกุลเงินบาท

6

ลูกหนี้การค้า
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

168

4

2557

2557
(พันบาท)
38,238
38,238
871,398
871,398
909,636
909,636

2556
206,926
602,044
808,970

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ

กิจการอื่น
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระน้อยกว่า 3 เดือน

รวม

2557
(พันบาท)

2556

38,238
38,238

38,238
38,238

206,926
206,926

870,723
675
871,398

870,723
675
871,398

601,976
68
602,044

909,636

909,636

808,970

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 45 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกุลเงินบาท

7

ลูกหนี้อื่น
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
กิจการอื่น
อากรขาเข้าระหว่างการขอคืน
ส่วนลดรับและเงินสนับสนุนค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

2557
(พันบาท)
49,332
16,955
10,914
515
77,716

49,332
16,955
10,914
515
77,716

2556

83,776
9,816
4,226
692
98,510
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8

สินค้าคงเหลือ
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
สินค้าส�ำเร็จรูป
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
- ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ
สุทธิ

170

2557
(พันบาท)
410,362
410,362
261,046
261,046
10,508
10,508
681,916
681,916
(6,013)
(6,013)
675,903
675,903

4,051,425
11,733
2,046
4,065,204

4,051,425
11,733
2,046
4,065,204

2556
200,213
139,442
2,507
342,162
(3,712)
338,450

4,425,030
4,425,030

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
9

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557
(พันบาท)

2556

135,620

135,620

-

27
(17,964)
117,683

135,620

-

การซื้อเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เข้าท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคล            
ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้ง                  
ขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP จะเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและ
จ�ำหน่ายได้ทงั้ หมดของกิจการร่วมค้า) ซึง่ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ�ำนวนรวม 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือประมาณ                
575 ล้านบาท) บริษัทได้จ่ายช�ำระเงินทุนจัดตั้งบริษัทงวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของ ทุนที่เรียกช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน
135.6 ล้านบาทและกิจการร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท
พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จึงกลายเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท
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ผลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม
อินโดนีเซีย

50

-

286,780

2557

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย
รวม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

2557
2556
(ร้อยละ)

2556

-

135,620
135,620

2557
2556
(พันบาท)

-

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเทศที่
สัดส่วนความ
ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง
เป็นเจ้าของ ทุนช�ำระแล้ว
ราคาทุน

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ส�ำหรับแต่ละปี มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

117,683
117,683

2557

-
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2556

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย

รายงานประจ�ำปี 2557

ปี 2557
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
บริษัท พีที อิชิ ตันอินโดนีเซีย
รวม

31 ธันวาคม

50

(ร้อยละ)

251,209
251,209

10
10

251,219
251,219

314
314

-

(พันบาท)

314
314

สัดส่วน
สินทรัพย์
วันที่ ความเป็น สินทรัพย์ ไม่ สินทรัพย์ หนี้สิน หนี้สินไม่ หนี้สิน
รายงาน เจ้าของ หมุนเวียน หมุนเวียน รวม หมุนเวียน หมุนเวียน รวม

1,057
1,057

1,004
1,004
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53
53

รายได้ ค่าใช้จ่าย
รวม
รวม ก�ำไรสุทธิ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเป็นยอดรวมไม่ปรับปรุงตามส่วน ได้เสียของบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
โอน
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอน
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
54,790
422
55,212
18,544
73,756

200,508
231,190
431,698

1,105,258
34,325
795,544
(25)
1,935,102

1,065,007
22,718
17,533
2,905,676
42,537
971,749
3,919,962

1,859,348
129,291
917,037
-

59,453
26,927
2,180
(294)
88,266

(3,961)

(12)
54,715
1,848
(104)
56,459

42,581
19,091
1,742

46,906
7,821
-

(พันบาท)

3,978
544
(148)
4,374

(164)

3,621
521
-

1,010,938
1,845,730
(1,788,017)
1,068,651

-

812,997
1,134,253
(936,312)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
เครื่อง
สินทรัพย์
และ
เครื่องจักร ตกแต่ง
ระหว่าง
ส่วน
ส่วน
และ
ติดตั้งและ เครื่องมือ
การ
ปรับปรุง ปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช้
และ
ก่อสร้าง
ที่ดิน
อาคาร
โรงงาน ส�ำนักงาน เครื่องใช้ ยานพาหนะ และติดตั้ง

200,508
-

ที่ดิน

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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5,395,738
2,183,101
(571)
7,578,268

(4,137)

4,085,758
1,314,117
-

รวม

รายงานประจ�ำปี 2557

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

50,132
65,199

200,508
431,698

(5,080)
(3,477)
(8,557)

-

52,480

(2,310)
(2,770)
-

-

997,488
1,736,691

1,015,641

(107,770)
(90,658)
17
(198,411)

(49,366)
(58,404)
-

2,638,243
3,400,923

1,778,132

(267,433)
(251,606)
(519,039)

(81,216)
(186,217)
-

42,114
35,893

41,587

(12,601)
(8,031)
66
(20,566)

(5,319)
(7,286)
4

(พันบาท)

40,594
54,563

34,015

(18,859)
(14,993)
149
(33,703)

(8,566)
(11,377)
1,084

1,905
1,563

2,273

(2,073)
(819)
81
(2,811)

(1,348)
(785)
60

1,010,938
1,068,651

812,997

-

-

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
เครื่อง
สินทรัพย์
และ
เครื่องจักร ตกแต่ง
ระหว่าง
ส่วน
ส่วน
และ
ติดตั้งและ เครื่องมือ
การ
ปรับปรุง ปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องใช้
และ
ก่อสร้าง
ที่ดิน
อาคาร
โรงงาน ส�ำนักงาน เครื่องใช้ ยานพาหนะ และติดตั้ง

200,508

ที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

4,981,922
6,795,181

3,937,633

(413,816)
(369,584)
313
(783,087)

(148,125)
(266,839)
1,148

รวม
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การค�้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำสินทรัพย์จ�ำนวนประมาณ 4,059.6 ล้านบาท (2556: 2,157.3 ล้านบาท)
เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ�ำนวนเงินรวม 1,068.7 ล้านบาท (2556:
1,010.9 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน และต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน รวมทั้ง
ต้นทุนการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานใหม่ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์จ�ำนวน 15.7
ล้านบาท (2556: 5.8 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ระหว่างร้อยละ 3.53 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี (2556: ร้อยละ 4.19
ถึงร้อยละ 5.01 ต่อปี)

11 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิในการใช้
ลิขสิทธิ์
เครื่องหมาย
ซอฟท์แวร์
การค้า
รวม
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

176

2,999
159
3,158
275
3,433

168,224
168,224

2,999
159
3,158
168,499
171,657

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิในการใช้
ลิขสิทธิ์
เครื่องหมาย
ซอฟท์แวร์
การค้า
รวม
(พันบาท)
ค่าตัดจ�ำหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(328)
(312)
(640)
(332)
(972)

(84,112)
(84,112)

(328)
(312)
(640)
(332)
(84,112)
(85,084)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

2,671
2,518
2,461

84,112

2,671
2,518
86,573

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าไบเล่พร้อมสูตร การ
ผลิตเครื่องดื่มน�้ำผลไม้จากบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวนเงินรวม 224.3 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าสิทธิใน
การใช้เครื่องหมายการค้าไบเล่ในการผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ในประเทศต่างๆ 16 ประเทศ ทั่วโลกตามราคา
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 215.0 ล้านบาท และค่าสูตรการผลิตเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ดังกล่าวเป็นจ�ำนวน
เงิน 9.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้จ่ายช�ำระเงินค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและค่าสูตรการ
ผลิตดังกล่าวแล้วเป็นจ�ำนวนเงินรวม 205.6 ล้านบาท ในการนี้ บริษทั ได้รบั การจดทะเบียนโอนสิทธิในการใช้เครือ่ งหมาย
การค้าไบเล่ในบางประเทศและสูตรการผลิตแล้วเป็นจ�ำนวนเงินรวม 168.2 ล้านบาท โดยบันทึกไว้ในบัญชี “สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน” ส่วนค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนโอนสิทธิส่วนที่เหลือเป็นจ�ำนวน
เงินรวม 37.4 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกไว้ในบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า” และจะโอน
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อได้รับการโอนสิทธิในภายหลัง
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีแผนที่จะน�ำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าไบเล่ไปจัดจ�ำหน่ายในต่างประเทศ
ยกเว้นการจัดจ�ำหน่ายในประเทศไทย และไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใช้
เครือ่ งหมายการค้าไบเล่ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ยกเว้นการใช้เครือ่ งหมายการค้าไบเล่ในประเทศไทย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั
จึงได้พิจารณาตั้งส�ำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับสิทธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้า ในบัญชี “สินทรัพย์ไม่มีตวั
ตน” เป็นจ�ำนวนเงิน 84.1 ล้านบาท และบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า” เป็นจ�ำนวนเงิน
37.4 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 121.5 ล้านบาท

12 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย) /
รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้อสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
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ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

-

862

-

862

-

7,477
16,140
1,792
33,812
60,083

400
400

7,477
16,140
2,192
33,812
60,483

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ความแตกต่างของค่าตัดจ�ำหน่ายของ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
รวม

-

(996)
(996)

-

(996)
(996)

สุทธิ

-

59,087

400

59,487

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินที่
แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
ผลแตกต่างชั่วคราว
รวม

-

2556
-

75,845
2,123
77,968

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยังมิได้รับรู้ขาดทุนทางภาษีจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะ สิ้นอายุ
ในปี 2558 ถึงปี 2561 และผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบัน
เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคต           
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

13 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ส่วนที่หมุนเวียน
หนี้สินจากการท�ำทรัสต์รีซีท
- ส่วนที่มีหลักประกัน
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
- ส่วนที่มีหลักประกัน
รวมส่วนที่หมุนเวียน

2557

2557
(พันบาท)

2556

28,224
28,224

28,224
28,224

355,826
355,826

153,841
182,065

153,841
182,065

230,805
586,631
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน

2557

4

รวม

2557
(พันบาท)

2556

1,780,437

1,780,437

2,350,930

1,780,437

1,780,437

1,000,000
3,350,930

1,962,502

1,962,502

3,937,561

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบก�ำหนดการจ่ายช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี
ครบก�ำหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบก�ำหนดหลังจากห้าปี
รวม

182,065
1,672,672
107,765
1,962,502

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)
182,065
1,672,672
107,765
1,962,502

2556
586,631
2,757,117
593,813
3,937,561

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกุลเงินบาท
หนี้สินจากการท�ำทรัสต์รีซีทซึ่งบริษัทได้ออกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สั่งเข้ามาโดยใช้เครดิตของสถาบันการเงิน ดังนั้น
บริษัทจึงมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินส�ำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

11

2557

2557
(พันบาท)
4,059,619
4,059,619
4,059,619
4,059,619

2556
2,157,339
2,157,339

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัญญาเงินกู้ที่มีหลักประกันที่ส�ำคัญกับสถาบันการเงินดังนี้

สถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง

สัญญา
เงินกู้ยืม

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
วงเงินสินเชื่อ 31 ธันวาคม
ที่ได้รับอนุมัติ
2557

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 29
มีนาคม 2554
และบันทึก
ข้อตกลงต่อท้าย
สัญญากู้ยืมเงิน
ลงวันที่ 4
เมษายน 2555

691.0 ล้านบาท

-

ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2554

437.5 ล้านบาท

-

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ก�ำหนดการ
จ่ายช�ำระคืน

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ทุกเดือน
ลงนามในสัญญาถึงวันที่ เป็นระยะเวลา 9 ปี
31 ธันวาคม 2555
เริ่มช�ำระงวดแรก
เท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี
เดือนเมษายน
และตั้งแต่วันที่ 1
2557
มกราคม 2556 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2558 เท่ากับ
MLR ลบร้อยละ 2.37
ต่อปี หลังจากนั้น MLR
ลบร้อยละ 2.12 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่ม
ทุกเดือน
เบิกเงินกู้ถึงวันที่ 31
เป็นระยะเวลา 7 ปี
มีนาคม 2557 เท่ากับ
เริ่มช�ำระงวดแรก
MLR ลบร้อยละ 2.37
เดือนเมษายน
ต่อปี หลังจากนั้น
2556
MLR ลบร้อยละ 2.12
ต่อปี
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สัญญา
เงินกู้ยืม

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
วงเงินสินเชื่อ 31 ธันวาคม
ที่ได้รับอนุมัติ
2557

ฉบับที่ 3
ลงวันที่ 4
เมษายน 2555

972.0 ล้านบาท

400.0 ล้านบาท

ฉบับที่ 4
ลงวันที่ 20
กรกฎาคม 2555

224.0 ล้านบาท

-

ฉบับที่ 5
ฉบับลงวันที่ 14
ตุลาคม 2557

600.0 ล้านบาท

15.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ก�ำหนดการ
จ่ายช�ำระคืน

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่ม
ทุกเดือน
เบิกเงินกู้ถึงวันที่ 31
เป็นระยะเวลา 9 ปี
ธันวาคม 2555 เท่ากับ
เริ่มช�ำระงวดแรก
ร้อยละ 4 ต่อปี และ
เดือนเมษายน
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 2557
1 มกราคม 2556 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2558
เท่ากับ MLR ลบ
ร้อยละ 2.37 ต่อปี
หลังจากนั้น MLR
ลบร้อยละ 2.12 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่ม
ทุกเดือน
เบิกเงินกู้ถึงวันที่ 31
เป็นระยะเวลา 9 ปี
มีนาคม 2558 เท่ากับ
เริ่มช�ำระงวดแรก
MLR ลบร้อยละ 2.37
เดือนเมษายน
ต่อปี หลังจากนั้น
2557
MLR ลบร้อยละ 2.12
ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
ทุกเดือน
BIBOR ประเภท 6
เป็นระยะเวลา 7 ปี
เดือน บวกร้อยละ 1.25
เริ่มช�ำระงวดแรก
ต่อปี
เดือนตุลาคม
2558

ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทได้น�ำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกช�ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวตามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว
เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว บริษัทต้องจ�ำนอง/จ�ำน�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
โรงงาน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง รวมทั้งการค�้ำประกันส่วนตัวของกรรมการของ
บริษัทบางท่านและกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นหลักประกันการกู้ยืม โดยบริษัทได้น�ำสินทรัพย์ของบริษัทจ�ำนวน
เงิน 2,860.5 ล้านบาทไปจดจ�ำนองตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินและภาระผูกพันของ
บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบางประการเกีย่ วกับการรักษาอัตราส่วนทางการ
เงินและเงื่อนไขอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวต้องรักษาสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และการไม่จ่ายเงินปันผลส�ำหรับปีที่ DSCR ต�่ำกว่า 1.25 เป็นต้น

สถาบันการเงินแห่งที่สอง

สัญญา
เงินกู้ยืม
ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 12
กรกฏาคม 2556
และบันทึก
ข้อตกลงต่อท้าย
สัญญากู้ยืมเงิน
ลงวันที่ 26
สิงหาคม 2557

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
วงเงินสินเชื่อ 31 ธันวาคม
ที่ได้รับอนุมัติ
2557
1,300.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ก�ำหนดการ
จ่ายช�ำระคืน

1,000.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึง
ทุกเดือน
ปีที่ 2 เท่ากับ MLR
เป็นระยะเวลา 7 ปี
ลบร้อยละ 2.625 ต่อปี
เริ่มช�ำระงวดแรก
หลังจากนั้นจะเป็น
เดือนมกราคม
MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี 2559

เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว บริษัทต้องจ�ำนอง/จ�ำน�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
โรงงาน รวมทั้งการค�้ำประกันส่วนตัวของกรรมการของบริษัทบางท่าน
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขบางประการเกีย่ วกับการรักษาอัตราส่วนทางการ
เงินและเงื่อนไขอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวต้องรักษาสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และการไม่จ่ายเงินปันผลส�ำหรับปีที่ DSCR ต�่ำกว่า 1.25 เป็นต้น

สถาบันการเงินแห่งที่สาม

สัญญา
เงินกู้ยืม
ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 20
สิงหาคม 2556

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
วงเงินสินเชื่อ 31 ธันวาคม
ที่ได้รับอนุมัติ
2557
770.0 ล้านบาท

518.8 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

ก�ำหนดการ
จ่ายช�ำระคืน
ทุกไตรมาส
เป็นระยะเวลา 5 ปี
เริ่มช�ำระงวดแรก
เดือนกุมภาพันธ์
2557
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมดังกล่าว บริษัทต้องจ�ำนอง/จ�ำน�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
โรงงาน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกิจการที่เกี่ยวข้องกันบางแห่ง รวมทั้งการค�้ำประกันส่วนตัวของกรรมการของ
บริษัทบางท่านและกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทได้น�ำที่ดินของบริษัทเข้าท�ำสัญญาจ�ำนองที่ดินเป็นประกัน
ล�ำดับสอง เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินบางส่วนในวงเงิน 20 ล้านบาทแล้วตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี)
3.09 - 3.40
3.30 - 5.00
4.00
3.53 - 4.88
3.92 - 4.89

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 1,356.3 ล้านบาท (2556: 2,
166.9 ล้านบาท)

14 เจ้าหนี้การค้า
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
กิจการอื่น
รวม
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519,325
519,325

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)
519,325
519,325

2556
288,858
288,858

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม

485,011
34,314
519,325

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)
485,011
34,314
519,325

2556
288,858
288,858

15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�ำหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2557
(พันบาท)

10,960
10,960

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

10,960
10,960

7,681
7,681

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

3,279
3,279

2556

3,279
3,279

2556

34
34
185

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2557

รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

2556

-

-

2,002

2,002

2,002

2,002

บริษัทจัดการโครงการบ�ำเหน็จบ�ำนาญพนักงานตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                 
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มี
กองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

10,960
10,960

10,960
10,960

2556

7,681
7,681

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

2556

7,681
3,279
-

7,681
3,279
-

5,645
1,557
(1,523)

-

-

2,002

10,960

10,960

7,681

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ก�ำไรจากการลดขนาดโครงการ
รวม

2,949
330
3,279

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)
2,949
330
3,279

2556
1,326
231
(1,523)
34
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

757
2,192
330
3,279

2556

757
2,192
330
3,279

362
(559)
231
34

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
รวมในก�ำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

2,002
2,002

2,002
2,002

2556

2,002
2,002

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน (แสดงโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

4.3
8-10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)
4.3
8-10

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
188

2556
4.3
8-10

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
16 ทุนเรือนหุ้น

2557
2556
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนเงิน
(บาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ลดมูลค่าหุ้น
- จาก 100 บาท เป็น 1 บาท
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ลดมูลค่าหุ้น
- จาก 100 บาท เป็น 1 บาท
ออกหุ้นใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

(พันหุ้น / พันบาท)

1

1,300,000

1,300,000

-

-

100

-

-

10,000

1,000,000

1
1

-

-

1,000,000
300,000

1,000,000
300,000

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1

1,000,000

1,000,000

-

-

100

-

-

10,000

1,000,000

1
1

300,000

300,000

1,000,000
-

1,000,000
-

1

1,300,000

1,300,000

1,000,000

1,000,000

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง
ต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การปรับลดมูลค่าหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารลดมูลค่าหุน้ จากหุน้ ละ 100
บาทเป็นหุน้ ละ 1 บาท และเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จ�ำนวน 300 ล้านบาท (เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาทเป็น
ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,300 ล้านบาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ�ำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
การเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งบริษัทได้ จดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นและ
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 และอนุมัติให้น�ำ หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทได้เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ�ำนวน 300 ล้านหุ้น โดยการขาย               
หุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 13 บาท (ทุน 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 12 บาท) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 3,900.0             
ล้านบาท (ส่วนเกินมูลค่าหุน้ มีจำ� นวนเงิน 3,600.0 ล้านบาท) บริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนทีช่ ำ� ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และหุ้นของบริษัทเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 21 เมษายน 2557 ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นจ�ำนวนเงิน 84.6 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นใหม่แก่ผู้ลงทุน (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิ มีจ�ำนวนเงิน 3,515.4 ล้านบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�ำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะ
น�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบข้อมูลจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รายหนึง่ ของบริษทั ทีไ่ ด้ทำ� สัญญาซือ้ ขายหุน้
ส่วนตัวกับพนักงานของบริษัทกลุ่มหนึ่งและให้สิทธิซื้อหุ้นส่วนตัวแก่คู่ค้ากลุ่มหนึ่ง ในราคาเทียบเท่าราคาหุ้นตามมูลค่า  
ที่ตราไว้ (par value) ในระหว่างปี 2553 ถึง 2556 ทั้งนี้วันที่ให้สิทธิและวันที่ใช้สิทธิเป็นวันเดียวกัน รายการดังกล่าว
ถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ดังนั้นบริษัทจึงต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซื้อหุ้นของพนักงานและ
คู่ค้า ณ วันที่ให้สิทธิโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ก�ำหนดไว้และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้อง พร้อมๆ ไปกับรับรูก้ ารเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของหุ้นแต่ละหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ ค�ำนวณโดยผู้ประเมินอิสระตามวิธีคิดลดกระแส เงินสดใน
อนาคต (DCF) ซึ่งไม่มีการน�ำเงินปันผลที่คาดหวังมารวมในการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยมีสมมติฐานทางการเงินที่ส�ำคัญ
ดังนี้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุน (WACC) อัตราร้อยละ 10 ถึง 13 ต่อปี อัตราการเติบโตหลังช่วงระยะเวลา
ประมาณการ (Terminal Growth rate) อัตราร้อยละ 3 ต่อปี และอัตราการเติบโตของยอดขายที่ค�ำนวณจากอัตรา
การเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของตลาดเครื่องดื่มชาในระหว่างปี 2552 ถึง 2555
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นและราคาใช้สิทธิ ณ วันที่ให้สิทธิและจ�ำนวนหุ้นรวมในแต่ละปีมีดังนี้

วันที่ให้สิทธิ

มูลค่ายุติธรรม

ราคาใช้สิทธิ

จ�ำนวนหุ้น

1
1
1
1

(พันหุ้น)
8,144
59,664
9,416
1,502

(บาท)
1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554
1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
1 มกราคม 2556 - 21 พฤษภาคม 2556

0.7
0.7
5.6
9.5

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทั มีการปรับลดมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้ปรับปรุงมูลค่า หุน้ สามัญ
ใหม่จากเดิม 100 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น เพื่อใช้ในการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการปรับลดมูลค่า
หุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรก
บริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวนเงิน 12.8
ล้านบาท ไว้ในบัญชี “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์กับคู่ค้า” พร้อม
กับรับรู้ “ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในจ�ำนวนเดียวกัน

17 ส�ำรอง
ส�ำรองประกอบด้วย

การจัดสรรก�ำไร และ/หรือ ก�ำไรสะสม
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทั จะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง (“ส�ำรอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าว
จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
18 ส่วนงานด�ำเนินงาน
ส่วนงานธุรกิจ

ผูบ้ ริหารเห็นว่าบริษทั ด�ำเนินกิจการหลักในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ดังนัน้ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทั
มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์
ผูบ้ ริหารเห็นว่าบริษทั ด�ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 99 ในประเทศไทย ไม่มรี ายได้จากต่างประเทศ หรือสินทรัพย์
ในต่างประเทศที่มีสาระส�ำคัญ

ลูกค้ารายใหญ่
บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งของบริษัทเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 5,090 ล้านบาท (2556: 4,935 ล้านบาท) จาก             
รายได้รวมของบริษัท

19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
อื่นๆ
รวม
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16
15

2557

2557
(พันบาท)
167,843
167,843

2556

3,279
2,825
12,864
186,811

9,364
34
2,318
8,082
153,113

3,279
2,825
12,864
186,811

133,315
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้

บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงานของบริษทั บนพืน้ ฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิก
ของกองทุน โดยบริษทั และพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงาน
ทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามข้อก�ำหนดของกระทรวงการคลังและ
จัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

20 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�ำหนดในมาตรฐาน                   
การรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
  

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
รวมอยู่ในต้นทุนขาย
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูป
ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่งและค่าเดินทาง
อื่นๆ
รวม
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าแรกเข้าและค่าบริการอื่น
ค่าขนส่งและค่าเดินทาง
รวม

16

2557

2557
(พันบาท)

2556

(210,149)
3,445,493
358,520
203,857
102,841
43,691
120,951
4,065,204

(210,149)
3,445,493
358,520
203,857
102,841
43,691
120,951
4,065,204

96,827
3,669,722
256,021
161,059
78,889
61,419
101,093
4,425,030

705,507
36,139
32,534
774,180

705,507
36,139
32,534
774,180

889,966
9,822
31,403
931,191
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์กับคู่ค้า
ค่าการศึกษา กีฬาและกุศลสาธารณะ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อื่นๆ
รวม

2557

2557
(พันบาท)

2556

11
16

121,495
83,640

121,495
83,640

73,993

16

1,130
11,395
32,758
250,418

1,130
11,395
32,758
250,418

3,203
5,643
11,130
36,379
130,348

21 ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ดอกเบี้ยจ่าย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สถาบันการเงิน
รวมดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
รวม
หัก จ�ำนวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุน
ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุทธิ
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2557

2557
(พันบาท)

2556

4

11,726
103,098
114,824
330
115,154

11,726
103,098
114,824
330
115,154

42,096
125,093
167,189
231
167,420

10

(15,739)
99,415

(15,739)
99,415

(5,802)
161,618
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

2557

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ส�ำหรับงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
ขาดทุนทางภาษียกไป
รวม

2557
(พันบาท)

2556

-

-

-

(25,275)
(33,812)
(59,087)

(25,275)
(33,812)
(59,087)

-

12

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

12

2557

2557
(พันบาท)
(400)
(400)

(400)
(400)

2556

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก
รวม

(พันบาท)
1,019,674
203,935
(169,444)
1,621
(17,631)
(77,568)
(59,087)

20

(6)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

196

20

(6)

2556
(พันบาท)
1,019,647
203,929
(169,438)
1,621
(17,631)
(77,568)
(59,087)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

-

(พันบาท)
883,655
176,731
(196,247)
5,977
13,539
-
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554                      
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่
ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล�ำดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 20 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามค�ำชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

23 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมตั ใิ ห้บริษทั ได้รบั สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตน�้ำพืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ซึ่งพอสรุป
สาระส�ำคัญได้ดังนี้
(ก

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ข)

ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม                
การลงทุนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน และ

(ค)

ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลไป
รวมค�ำนวณเป็นรายได้เพื่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�ำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตร       
ส่งเสริมการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

กิจการที่ กิจการที่
ได้รับการ ไม่ได้รับ
ส่งเสริม การส่งเสริม
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

4,587,397
17,788
4,605,185

1,572,080
1,815
1,573,895

2556

รวม

กิจการที่ กิจการที่
ได้รับการ ไม่ได้รับ
ส่งเสริม การส่งเสริม

(พันบาท)
6,159,477 4,692,375
19,603
16,681
6,179,080 4,709,056

1,763,903
11,416
1,775,319

รวม
6,456,278
28,097
6,484,375
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
24 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือ
หุ้นสามัญของบริษัทและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก แสดงการ
ค�ำนวณดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ขั้นพื้นฐาน)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายในระหว่างปี
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

2556

1,078,761

1,078,734

883,655

1,000,000
212,877

1,000,000
212,877

1,000,000
-

1,212,877

1,212,877

1,000,000

0.89

0.89

0.88

25 เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรเป็น เงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 650 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นใน         
วันที่ 12 กันยายน 2557

26 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา            
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือ               
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�ำไรหรือการค้า
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ        
ความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง       
ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุล
ระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่น               
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังก�ำกับดูแลระดับ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย             
ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที                 ่
เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก�ำหนดช�ำระ มีดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก
1 ปี
แต่ภายใน หลังจาก
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี 5 ปี
5 ปี
รวม
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2557
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี

ราคาตลาด
BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25

(พันบาท)

28,224

-

-

28,224

153,841

-

-

153,841
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก
1 ปี
แต่ภายใน หลังจาก
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี 5 ปี
5 ปี
รวม
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน

MLR ลบร้อยละ
2.625 และ MLR
ลบร้อยละ 2 และ
MLR ลบร้อยละ
2.12 และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25

รวม

182,065

1,672,672
1,672,672

107,765
107,765

1,780,437
1,962,502

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก
1 ปี
ภายใน 1 แต่ภายใน หลังจาก
อัตราดอกเบี้ย
ปี
5 ปี
5 ปี
รวม
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2556
หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
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(พันบาท)

ราคาตลาด

355,826

-

-

355,826

MLR ลบ
ร้อยละ 2.37
และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25

230,805

-

-

230,805

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก
1 ปี
ภายใน 1 แต่ภายใน หลังจาก
อัตราดอกเบี้ย
ปี
5 ปี
5 ปี
รวม
(ร้อยละต่อปี)
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน

(พันบาท)

MLR ลบร้อยละ
2.37 และ MLR
ลบร้อยละ 2.12
และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

4

-

1,757,117

593,813

2,350,930

586,631

1,000,000
2,757,117

593,813

1,000,000
3,937,561

ผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีน้อย

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศที่เป็น
สาระส�ำคัญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์

เงินเยน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงินทีม่ คี วามเสีย่ ง

14

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

2556

34,314
9,707
44,021

34,314
9,707
44,021

23,720
23,720

150
150

150
150

44,782
44,782

44,171

44,171

68,502

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ ถือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้             
เมื่อครบก�ำหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจาก          
สินเชือ่ ทีเ่ ป็นนัยส�ำคัญ ความเสีย่ งสูงสุดทางด้านสินเชือ่ แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            
ให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และเพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การก�ำหนดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จ�ำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์หรือช�ำระหนีส้ นิ กัน ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่าย
มีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ทไี่ ม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่าตามบัญชี
ของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�ำคัญ

27 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

2557
(พันบาท)

307,691
307,691

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่
ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

307,691
307,691

1,081,176
1,081,176

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)

13,918
5,136
19,054

2556

13,918
5,136
19,504

2556

15,073
13,375
28,448
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทมีสัญญาเช่าหลายฉบับกับบริษัทในประเทศบางแห่ง ซึ่งครอบคลุมการเช่าอาคารส�ำนักงานพร้อมสิ่งอ�ำนวย           
ความสะดวกและอื่นๆ โดยมีระยะเวลา 1 ถึง 4 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในระหว่างปี 2558 ถึง 2559

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
2557
ภาระผูกพันอื่นๆ
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้
ค�ำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุตกลงแล้ว
รวม

369,257
57,259
426,516

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)
369,257
57,259
426,516

2556

886,114
135,143
1,021,257

หนังสือค�้ำประกัน
บริษัทมีภาระผูกพันจากการที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งออกหนังสือค�้ำประกันบริษัทต่อรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเป็น จ�ำนวน
เงิน 5.5 ล้านบาท (2556: 5.5 ล้านบาท)

สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบส�ำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์
บริษัทมีสัญญาซื้อขายวัตถุดิบส�ำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์กับบริษัทในประเทศหลายแห่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัท
ตกลงที่จะซื้อวัตถุดิบส�ำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ตามปริมาณที่บริษัทก�ำหนดในแต่ละครั้งและตามราคาที่ระบุไว้ในสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสามารถต่ออายุสัญญาได้เมื่อสิ้นสุดสัญญา

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า
บริษัทมีสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าสองฉบับกับบริษัทในประเทศสองแห่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัท
ตกลงที่ จ ะช� ำ ระค่ า จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ตามอั ต ราที่ ก� ำ หนดในสั ญ ญา สั ญ ญาฉบั บ ที่ ห นึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 3 ปี จนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ จะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อนวันสิน้ สุดสัญญา และสัญญาฉบับทีส่ องมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
บริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าใช้
จ่ายต่างๆ และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วันก่อน วันสิน้ สุดสัญญา
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รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สัญญาขนส่งภายในประเทศ

บริษทั มีสญ
ั ญาขนส่งสินค้าภายในประเทศกับบริษทั ในประเทศแห่งหนึง่ ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญา บริษทั ตกลง ทีจ่ ะจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557       
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี จนกว่าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิก
สัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

28 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรเป็นเงินปันผลประจ�ำปี
2557 ในอัตราหุ้นละ 1.0 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลแล้วเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 650 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.5
บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 650 ล้านบาทมีก�ำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 อย่างไร ก็ตาม เงินปันผลดังกล่าวต้องได้
รับการอนุมัติครั้งสุดท้ายจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มกี ารประกาศและยังไม่มผี ลบังคับใช้และไม่ได้นำ� มา
ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
งานของบริษทั และถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษทั ไม่มี
แผนที่จะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม

2558
2558
2558
2558

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

2558

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานด�ำเนินงาน

2558

งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่
ผู้เช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

2558
2558
2558

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

2558

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

2558

2558
2558
2558
2558
2558
2558

รายงานประจ�ำปี 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

ปีที่มีผลบังคับใช้

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2558

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

2558

2558

บริษทั ได้ประเมินเบือ้ งต้นถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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