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ผมและพนักงานอิชิตันทุกคนยังมีความมั่นใจเต็มที่
สำ�หรับอนาคตและความมั่นคงระยะยาวของอิชิตัน
แม้ทุกอย่างอาจต้องใช้เวลาแต่อนาคตจะมาถึงในไม่ช้า
ขอให้นักลงทุนทุกท่านเชื่อมั่นไปกับอิชิตันครับ

2

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท
นาย ตัน ภาสกรนที . ประธานกรรมการบริษัท

ปีที่ผ่านมาอิชิตันอยู่ในสภาวะความท้าทายรอบด้านแม้ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจทั้งเอเชีย
และเศรษฐกิจโลกก�ำลังอยู่ในสภาวะชะลอตัวแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวของเราปีที่ผ่านมาตลาด
ชาเขี ย วพร้ อมดื่ มมี ก ารต่ อสู ้ อย่ างเข้ มข้ นเพื่ อรั ก ษาฐานที่ มั่นของตนเองส� ำ หรั บอิ ชิ ตั น แล้ ว
ยังมีการเติบโตทางยอดขายแม้ผลก�ำไรจะลดลงแต่ก็ด้วยเหตุผลของการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์
แบรนด์ไบเล่นำ� ผ้ ลไม้และท�ำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนือ่ งในการสร้างแบรนด์อชิ ติ นั อินโดนิเซีย
ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวต่ อ ไปสถานการณ์ ค วามท้ า ทายเช่ น นี้ ท� ำ ให้ พ นั ก งาน
อิชิตันทุกคนรวมถึงผมเองมีความตื่นตัวอยู่เสมอการไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนท�ำให้เราถี่ถ้วนขึ้น
ทุกย่างก้าว รอบคอบขึ้นทุกวินาที ก็เพื่อรักษาเสถียรภาพของอิชิตันให้เข้มแข็งต่อไป
ปี 2559 จะเป็นปีที่พวกเราชาวอิชิตัน“สู้ทุกทาง”แต่เป็นการ “สู้เป็น” ไม่ใช่ “สู้ตาย”เราหลีกเลีย่ ง
สงครามราคาด้วยการใช้กลยุทธ์ ไซส์ซิ่งเพิ่มความหลากหลายให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเรา
เริ่มพัฒนาสินค้าใหม่อีกหลายชนิดนอกขอบข่ายชาเขียวพร้อมดื่มซึ่งจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาด
ภายในครึ่งปีหลังนั่นจะท�ำให้เราไม่จ�ำกัดตัวเองเป็นบริษัทผู้ผลิตชาพร้อมดื่มเพียงอย่างเดียว
แต่อิชิตันก�ำลังก้าวไปเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มคุณภาพอีกหลายชนิดให้กับผู้บริโภคชาวไทย
และเอเชีย
ผมและพนักงานอิชิตันทุกคนยังมีความมั่นใจเต็มที่ส�ำหรับอนาคตและความมั่นคงระยะยาว
ของอิ ชิ ตั น แม้ ทุ ก อย่ า งอาจต้ อ งใช้ เ วลาแต่ อ นาคตจะมาถึ ง ในไม่ ช ้ า ขอให้ นั ก ลงทุ น ทุ ก ท่ า น
เชื่อมั่นไปกับอิชิตันครับ

นาย ตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

รายได้รวม

6,532

6,209

6,357

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายรวม

5,648

5,189

5,451

(ล้านบาท)

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

884

1,020

857

(ล้านบาท)

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

884

1,079

813

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย

รายได้รวม

ปี 2556

ปี 2557

รวมสินทรัพย์

6,541

9,008

8,852

(ล้านบาท)

รวมหนี้สิน

4,573

2,813

2,819

(ล้านบาท)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,968

6,195

6,032

(ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด

ปี 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

951

1,473

1,368

(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

-1,492

-2,475

-452

(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

589

1,070

-958

(ล้านบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

48

68

-42

(ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

813
ก�ำไรสุทธิ

หน่วย

ก�ำไรต่อหุ้น

0.88

0.89

0.63

(บาท)

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

15.4

17.6

15.4

ร้อยละ (%)

อัตราก�ำไรขั้นต้น

31.8

34.2

33.5

ร้อยละ (%)

อัตราก�ำไรสุทธิ

13.5

17.4

12.8

ร้อยละ (%)

1.2

1.9

1.5

เท่า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

66.7

26.4

13.3

ร้อยละ (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

14.8

13.9

9.1

ร้อยละ (%)

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

2.3

0.5

0.5

เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

10.2

7.2

6.5

เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

35.8

50.8

55.9

วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

17.0

8.0

6.2

เท่า

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

21.5

45.5

58.6

วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

12.5

10.1

9.3

เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่อง

6,357

ระยะเวลาช�ำระหนี้เจ้าหนี้การค้า

29.1

36.3

39.2

วัน

วงจรเงินสด

28.2

60.0

75.2

วัน

8,852
รวมสินทรัพย์

0.63
ก�ำไรต่อหุ้น
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รายได้จากการขาย

กำ�ไรสุทธิ
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15

ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “อิชิตัน”)
: ICHI
: 0107556000485
: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
: อาหารและเครื่องดื่ม
: เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
  อิชิตัน กรีนที เครื่องดื่มชาดำ�พร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อนแบล็คที
  เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน และเครื่องดื่มน้ำ�ผลไม้
  ไม่อัดลม “ไบเล่”
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
: 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร10310 โทรศัพท์  02-716-5555
  โทรสาร  02-716-7000
ที่ตั้งโรงงาน
: โรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะเฟส 8
  เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ตำ�บลอุทัย อำ�เภออุทัย จังหวัด		
  พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์  035-276111  
  โทรสาร  035-276123
ทุนจดทะเบียน
: 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า : 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)
เลขานุการบริษัท
: โทรศัพท์ 02-716-5555 ต่อ 701
E-mail 		: luke@ichitangroup.com
นักลงทุนสัมพันธ์
: โทรศัพท์ 02-716-5555 ต่อ 912
E-mail 		: ir@ichitangroup.com
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จำ�กัด
: 4014112536103886
:  เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจผลิตและ
จัดจำ�หน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ อิชิตัน
ที่ตั้งสำ�นักงาน
: Jl. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokol, Kec.
		 Tangerang,Tangerang 15117, Banten
เบอร์โทรศัพท์
: 021-55755951
ทุนจดทะเบียน
: 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย
(ประมาณ 1,184.0 ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า : 100,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย

ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000
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คณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายตัน ภาสกรนที
นางอิง ภาสกรนที
นายเอวี่ย จิ้น โช
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์ นิมมลนากรณ์
นายประสาน ลิม้ พิพฒ
ั นกุล
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท
9

คณะกรรมการบริหาร

1. นายตัน ภาสกรนที

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางอิง ภาสกรนที

กรรมการบริหาร

3. นายเอวี่ย จิ้น โช

กรรมการบริหาร

4. นายปรีชา อัจฉรานนท์ กรรมการบริหาร
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5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

กรรมการบริหาร

6. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

กรรมการบริหาร

ประวัตคิ ณะกรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร

นายตัน ภาสกรนที
ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
อายุ (ปี) 56
สัญชาติ ไทย		
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
				 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
			
: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
				 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
			
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
				 มหาวิทยาลัยลำ�ปาง
ประวัติการฝึกอบรม
			
: หลักสูตร DAP 12/2547
			 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			
: 34.66 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
			
: เป็นคู่สมรสของนางอิง ภาสกรนที

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน 		
: ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารและ
				 กรรมการผู้อำ�นวยการ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2542 - 2553
: กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. โออิชิ กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน		
: กรรมการ บจ. ตันบุญ
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2553
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ วาระที่ 1 : ปี 2553 – 2556
						
วาระที่ 2 : ปี 2556 - 2558
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
					 :
คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง

11

นางอิง ภาสกรนที
ตำ�แหน่ง กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน และรองกรรมการผูอ้ ำ�นวยการ
อายุ (ปี) 45
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
				 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
			
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
			
: หลักสูตร DAP 12/2547
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
			
: หลักสูตร DCP 44/2547
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			
: 4.62 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
			
: เป็นคู่สมรสของนายตัน ภาสกรนที

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน 		
: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
				 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
				 กรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
				 และรองกรรมการผู้อำ�นวยการ
				 บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2542 - 2553
: กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
				 บมจ. โออิชิ กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน			
: กรรมการ บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท
ปัจจุบัน			
: กรรมการ บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
ปัจจุบัน			
: กรรมการ บจ. ตันบุญ
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ปัจจุบัน			
: กรรมการ
						
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
						
ปัจจุบัน			
: กรรมการ
ปัจจุบัน			
: กรรมการ

บจ. เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์
มาเนจเม้นท์
บจ. ดีเอสที แอสเซ็ท
บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับตัน
บจ. กล้วย กล้วย
บจ. ภาสกรนที
บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์
บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส
บจ. ที.วาย.แมริเอจ สตูดิโอ
บจ. โตกิยะ
บจ. มาย เมโมรี่ สตูดิโอ
บจ. ยัวร์ สตูดิโอ
บจ. โมเดอร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ
บจ. วิคตอเรีย เวดดิง้ โปรเฟสชัน่ แนล
บจ. เดอะ คลาสสิค สตูดิโอ
บจ. ไวท์ แมรี่ สตูดิโอ
บจ. บีเลิฟด์ สตูดิโอ
บจ. แมรี่ มี เวดดิ้งสตูดิโอ
บจ. มูเทียร่า เวดดิ้งกาวน์ แอนด์
แพลนเนอร์
บจ. กินกับตัน
บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท

ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2553
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
					 :
					 :
				 		
					 :

วาระที่ 1 : ปี 2553 – 2557
คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง

นายเอวี่ย จิ้น โช
ตำ�แหน่ง กรรการบริษัท / กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาด้านโรงงาน
อายุ (ปี) 54
สัญชาติ ไต้หวัน		
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
: ปริญญาตรี สื่อมวลชน สาขาวารสารและ
				 สิ่งตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยซื่อซิง
ประวัติการฝึกอบรม
			
: หลักสูตร DAP 16/2547
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			
: 2.69 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
			
: ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน 		
: กรรการบริษัท / กรรมการบริหาร
				 และที่ปรึกษาด้านโรงงาน บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2537 - 2554
: กรรมการและทีป่ รึกษาโรงงาน บมจ. โออิชิ กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน		
: กรรมการ บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์
ปัจจุบัน		
: กรรมการ บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส
ปี 2536 - 2537
: ผู้จัดการฝ่ายขายแฟรนไชส์
				 บจ. บริษัท ซิ่ว หวี่ ซู่ ซื่อ เหลียน สว่อ
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2554
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ
						
						
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
					 :

วาระที่ 1 : ปี 2554 - 2556
วาระที่ 2 : ปี 2557 - 2558
(แต่งตั้งแทนนายปรีชา อัจฉรานนท์)
คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 2/3 ครั้ง
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นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
ตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน
อายุ (ปี) 50
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชีววิทยา
				 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
			
: หลักสูตร DAP 106/2556
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			
: 0.56 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
			
: ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน 		
: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
				 กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ
				 ผู้จัดการสายงานโรงงาน บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2547 - 2554
: ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โออิชิ เทรดดิ้ง
ปี 2541 - 2547
: ผู้จัดการโรงงาน
				 บจ. โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)
ปี 2540 - 2541
: ผู้จัดการโครงการ
				 บจ. แดรี่ พลัส
ปี 2532 - 2540
: ผู้จัดการฝ่ายผลิต
				 บจ. โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2556
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
					 :
					 :
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วาระที่ 1 : ปี 2556 - 2557
คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 3/4 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง

นายธนพันธุ์ คงนันทะ
ตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
อายุ (ปี) 41
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร
				 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
				 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
			
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ
				 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
			
: หลักสูตร DAP 106/2556
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			
: 0.51 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
			
: ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน 		
: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
				 กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ
				 ผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจเครือ่ งดืม่ บมจ. อิชติ นั กรุป๊
ปี 2551 - 2553
: ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเครือ่ งดืม่
				 บมจ. โออิชิ กรุป๊
ปี 2550 - 2551
: ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด ธุรกิจเครือ่ งดืม่
				 บมจ. โออิชิ กรุป๊
ปี 2547 - 2549
: ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดพาณิชย์ บมจ. โออิชิ กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2549 - 2550
: ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
				 บจ. คลังพลาซ่าจอมสุรางค์
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2556
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
					 :
					 :

วาระที่ 1 : ปี 2556 – 2558
คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง
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นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
ตำ�แหน่ง กรรมการบริษัท และรองผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
อายุ (ปี) 40
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
				 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการฝึกอบรม
			
: หลักสูตร DAP 106/2556
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			
: 0.07 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
			
: ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน			
: กรรมการ และรองผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน
				 บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน		
: กรรมการ บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า
ปัจจุบัน
: กรรมการ บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับตัน
ปี 2554 - 2556
: กรรมการ
				 บจ. ไอแอมกรีนที (เดิมชื่อ บจ. อิชิตัน เทรดดิ้ง)
ปี 2542 - 2554
: ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
				 บจ. เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2553
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ
						
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
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วาระที่ 1 : ปี 2553 - 2556
วาระที่ 2 : ปี 2556 - 2558
คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี) 65
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
			
: การศึกษาบัณฑิต มัธยมการศึกษา
				 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประวัติการฝึกอบรม
			
: หลักสูตร DAP 106/2556
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
			
: หลักสูตร AACP 16/2557
				 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
			
: หลักสูตร Audit Committee Seminar
				 Get Ready for Year End
				 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
			
: ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน			
: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
				 และกรรมการบริหารความเสี่ยงบมจ. อิชติ นั กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2550 - 2555
: ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์
				 กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำ�กัด
ปี 2548 - 2549
: ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ
				 ประจำ�ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ปี 2545 - 2548
: รองเจ้ากรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ปี 2543 - 2545
: เสนาธิการกรมสวัสดิการ กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ปี 2537 - 2540
: ผู้อำ�นวยการกองการร้านค้า
				 กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2556
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
					 :
					 :

วาระที่ 1 : ปี 2556 – 2558
คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 4/4 ครัง้
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นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี) 59
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
: ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
: หลักสูตร DAP 106/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: หลักสูตร AACP 16/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
: หลักสูตร Audit Committee Seminar
Get Ready for Year End
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
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ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2552 - 2557 : รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
ปี 2544 - 2545 : กรรมการบริหารและทีป่ รึกษา
บมจ. วงศ์ ไพฑูรย์กรุป๊

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2550 - 2552 : ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บจ. โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต
ปี 2545 - 2549 : กรรมการบริหารและที่ปรึกษา บจ. สยามยูนิโซล
ปี 2542 - 2543 : กรรมการผู้จัดการ บจ. เค เอ็มโฟม
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2556
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
						
						
						

วาระที่ 1 : ปี 2556 – 2558
คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
4/4 ครั้ง

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
ตำ�แหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี) 56
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
: นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการฝึกอบรม
: หลักสูตร DAP 27/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร AACP 17/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร Audit Committee Seminar
Get Ready for Year End
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน			
: กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2546 - 2558 : กรรมการ บมจ. เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่
ปี 2527 - 2546 : รองผู้จัดการใหญ่ บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
: กรรมการ บจ. โกลบอล วัน แคปปิตอล
ปี 2558 - 2558 : กรรมการ บจ. โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น
ปี 2558 - 2558 : กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ เอเซีย   
ปี 2553 - 2558 : กรรมการ บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์  
ปี 2553 - 2558 : กรรมการ บจ. แคปปิตอล โอเค  
ปี 2549 - 2558 : กรรมการ บจ. เอแคป คอนซัลติ้ง  
ปี 2546 - 2558 : กรรมการ บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส  
ปี 2553 - 2556 : กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ เอแคป  

ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2556
การดำ�รงตำ�แหน่ง : กรรมการ
ประวัติการเข้าร่วมประชุม :
						
						
						

วาระที่ 1 : ปี 2556 – 2557
คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
4/4 ครั้ง
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นายปรีชา อัจฉรานนท์
ตำ�แหน่ง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ (ปี) 53
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
: ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
: หลักสูตร DAP 106/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
: 0.12 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี

20

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
: กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2556-2557 : กรรมการ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2545-2554 : ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. โออิชิ กรุป๊
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 : ไม่มี

ประวัติเลขานุการบริษัท

และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตร DAP 106/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
- 0.44 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
ตำ�แหน่ง เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ (ปี) 50
สัญชาติ ไทย		

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
- เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร /
		 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
		 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
		 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
		 บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2545-2554
- รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2541 - 2545
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแทนท์
ปี 2538 - 2541
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. บีเคเค (1985)
ปี 2537 - 2538
- สมุห์บัญชี บมจ. พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค

ประวัติการฝึกอบรม
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาต (EIAP)
		 รุ่นที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
		 ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ACPG 16/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย		
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต รุ่นที่ 2/58
		 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานย้อนหลัง

นายสุมล โฮ้บำ�เพ็ญ
ตำ�แหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
อายุ (ปี) 38
สัญชาติ ไทย		
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาการกำ�กับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เทคโนโลยีราชมงคล
		 วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
ปี 2549 - ปี 2552
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ธนูลักษณ์
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2554 - ปี 2556
- ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วสิ
ปี 2543 - ปี 2549
- ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน สนง. ดร. วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอท
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เหตุการณ์สำ�คัญในปี 2558

เดือนมกราคม 2558
• บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ICHI
ได้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ า เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ ในกลุ ่ ม ดั ช นี
SET100 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
เป็นต้นไป
• บริษทั ฯ เพิม่ ก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด
รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด

เดือนมีนาคม 2558
• บริษัทฯ วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
รสลิ้นจี่ แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.
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เดือนเมษายน 2558
• บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ก� ำ ลั ง การผลิ ต อี ก 1 สายการ
ผลิตขวด รวมเป็น 6 สายการผลิตขวด
• วางจ�ำหน่าย “ไบเล่” น�้ำผลไม้ไม่อัดลม จ�ำนวน
2 รสชาติ ขนาด 290 มล. ได้แก่ ไบเล่ น�้ำส้ม
และน�้ ำ องุ ่ น แดง เข้ ม ข้ น 10% โดยมี ก ารปรั บ
ภาพลักษณ์ใหม่ให้ “ไบเล่” น�ำ้ ผลไม้ไม่อดั ลม เปลีย่ น
จากขวดบรรจุแก้วเป็นแบบ PET ในแพ็คเกจจิ้ง
ที่ถูกออกแบบใหม่ ทันสมัย สดใส มีความพรีเมี่ยม
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความสุขรสผลไม้” (Joy of Fruit)
โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ที่ วั ย รุ ่ น และวั ย ท� ำ งาน
อายุ 15-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่พร้อมเปิดรับ และ
ทดลองสิ่งใหม่
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด งานเปิ ด ตั ว “ไบเล่ ”
น�้ำผลไม้ไม่อัดลมในลุคใหม่ “ความสุขรสผลไม้”
ณ ลานเซ็ น ทรั ล คอร์ ท ชั้ น G ศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานเปิดตัวน�้ำผลไม้ ไบเล่
ได้ ก ลุ ่ ม นั ก แสดงแก็ ง แฟนฉั น โฟกั ส จี ร ะกุ ล ,
แน็ก-ชาลี ไตรรัตน์ และแจ็ค-เฉลิมพล ทิฆมั พรธีรวงศ์
มาเป็นตัวแทนรอยยิ้มแห่งความทรงจ�ำที่หลายคน
ยังคงคิดถึง
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ณ โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เดือนสิงหาคม 2558
• วางจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วสมุ น ไพรสู ต ร
จั บ เลี้ ย ง เย็ น เย็ น โดยอิ ชิ ตั น ขนาด 315 มล.
ราคา 10 บาท เพื่อให้กลุ่มสินค้าของอิชิตันทุกชนิด
ให้มีความหลากหลายทั้งปริมาณ และราคามากขึ้น
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เดือนกันยายน 2558
•“ไบเล่” น�ำ้ ผลไม้ไม่อดั ลม เปิดตัวสินค้ารสชาติใหม่
“ไบเล่ ลิ้นจี่” สดชื่นเน้นๆ กับรสชาติน�้ำลิ้นจี่เต็มขั้น
มาพร้อมแพ็คเกจทันสมัย สีสันสดใส วางจ�ำหน่าย
แล้วในขนาด 290 มล. ราคา 13 บาท

เดือนตุลาคม 2558
• บริ ษั ท พี ที อิ ชิ ตั น อิ น โดนี เ ซี ย จ� ำ กั ด
(บริ ษั ท ร่ ว มทุ น )ได้ จั ด งานเปิ ด ตั ว อย่ า งยิ่ ง ใหญ่
ในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยการวางจ�ำหน่ายสินค้า
“อิชิตัน กรีนที ฮันนี่ เลมอน” และ “อิชิตัน กรีนที
ลิ้นจี่”ขนาดบรรจุ 420 มล. ราคา 4.9 พันรูเปียห์
(13 บาท) โดยมี “อัล กาซาลี” และ “เพวิตา เพียร์ซ”
2 ซู เ ปอร์ ส ตาร์ ช าวอิ น โดนี เ ซี ย เป็ น แบรนด์
แอมบาสเดอร์
• “ไบเล่” น�ำ้ ผลไม้ไม่อดั ลม เปิดตัวสินค้ารสชาติใหม่
“รสแอปเปิล้ ฟูจ”ิ สดชืน่ เต็มๆ กับรสชาติแอปเปิล้ ฟูจิ
แอปเปิ้ลสายพันธุ์ยอดนิยมของคนทั่วโลก พร้อม
อุดมไปด้วยวิตามินเอและวิตามินซี วางจ�ำหน่ายแล้ว
ในขนาด 290 มล. ราคา 13 บาท
• จ�ำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวย
ผสมน�้ ำ ผึ้ ง โดยอิ ชิ ตั น ขนาดบรรจุ 315 มล.
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เดือนพฤศจิกายน 2558
• บริษัทฯ ได้วางจ�ำหน่าย “อิชิตัน กรีนที” ขนาด
600 มล. ราคา 20 บาท จ�ำนวน 2 รสชาติ คือ
รสชาติน�้ำผึ้งผสมมะนาว และจมูกข้าวญี่ปุ่น ขนาด
บรรจุ 600 มล. เพือ่ ให้กลุม่ สินค้าของอิชติ นั ทุกชนิด
ให้มีความหลากหลายทั้งปริมาณ และราคามากขึ้น
เพิ่มตัวเลือกและการเข้าถึงผู้บริโภค

เดือนธันวาคม 2558
• ศูนย์การเรียนรูต้ นั แลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล
ได้เปิดโซนใหม่ จ�ำนวน 2 โซน คือ “เย็น เย็น” และ “ไบเล่”
โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมฟรีทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เวลา 10.00 – 16.00 น.
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กิจกรรมเพื่อประโยชนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลน โดย
พร้อมทีจ่ ะสนับสนุน ร่วมพัฒนา และคืนสิง่ ดีๆ ให้แก่
สังคม ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมสูงสุด ดังนี้

ในปี 2557 บริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น ว่ า การศึ ก ษานั้ น
เป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับทุกคนในสังคม แต่มี
เด็กจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงกับการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ศึกษาตามโรงเรียน
ในชนบทที่มีขนาดเล็ก ขาดการดูแลจากภาครัฐ
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางการศึกษา
ให้กบั นักเรียนและโรงเรียนทีข่ าดแคลน เพือ่ เป็นการ
ยกระดับโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนต่อไป
ด้ ว ยเหตุ น้ี ท างบริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารจั ด โครงการ
อิ ชิ ตั น ปั น รอยยิ้ ม ประจ� ำ ปี 2557 ขึ้ น เพื่ อ ให้
พนั ก งานได้ มี โ อกาสได้ ร ่ ว มท� ำ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการสร้างขวัญและก�ำลัง
ใจที่ดีให้กับพนักงานและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส
ในต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการ
ตอบแทนคืนให้กับสังคมอีก ซึ่ง CSR นั้นเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�ำนึกรักบ้านเกิดให้กับ
พนักงาน

เมือ่ ปี 2554 หลังจากเหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่ใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ประธานกรรมการ
บริ ษั ท ฯ “คุ ณ ตั น ภาสกรนที ” ได้ มี แ นวคิ ด
ปลูกจิตส�ำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ
ภายใต้ แนวคิ ด กรี น โนเวชั่ น จึ ง ได้ ส ร้ า งศู น ย์
การเรียนรู้ “ตันแลนด์” ขึ้นในพื้นที่โรงงานของ
บริษทั ฯทีจ่ งั หวัดอยุธยา บนพืน้ ทีก่ ว่า 2,000 ตาราง
เมตร ด้วยงบลงทุนกว่า 50 ล้านบาท เพื่อท�ำหน้าที่
บอกเล่าความเป็นมาของอิชิตัน อุปสรรคที่ต้อง
ฟันฝ่า และกระตุ้นจิตส�ำนึกระหว่างวิธีด�ำเนินธุรกิจ
กับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ ผ่าน
เทคโนโลยีโฮโลแกรม ฉายภาพแบบ 3 มิติ และ โดยทางบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบริ จ าคสิ่ ง ของ สื่ อ
อินเตอร์แอคทีฟ เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ นการอยูร่ ว่ ม การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์
กีฬาทุนการศึกษา สร้างอาคาร และอื่นๆ ให้กับ
กันของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
โรงเรียนโคกสง่า บ้านดงนกกก ต�ำบลผาอินทร์แปลง
ในปี 2556 บริ ษั ท ฯ ร่ ว มบริ จ าคเงิ น สมทบ อ�ำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อให้เกิดประโยชน์
จ�ำนวน 6 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสง่ามากที่สุด ซึ่ง
โรงเรียนบ้านโคกสง่าเป็นโรงเรียนที่สอนนักเรียน
เครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหายใจทั่วประเทศ

ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุ บ าล - มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ประกอบด้วยครู/บุคลากร จ�ำนวน 20 ท่าน และ
นักเรียน จ�ำนวน 144 คน
ส� ำ หรั บ ในปี 2558 นั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง คงเล็ ง เห็ น
ว่าการศึกษานั้นเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับทุกคน
ในสังคม จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ อิชิตัน
ปันรอยยิ้ม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สังคมในชนบทและเป็นการปลูกจิตส�ำนึกรักบ้านเกิด
ให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ จะท�ำการคัดเลือก
โรงเรียนต่างๆ ซึง่ จะแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ โรงเรียน
ทีพ
่ นักงานเคยศึกษา, โรงเรียนทีห่ า่ งไกลชนบท และ
โรงเรียนทีใ่ กล้แหล่งชุมชน โดยในปีนี้ โครงการ อิชติ นั
ปันรอยยิ้ม ประจ�ำปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการบริจาค
สิ่งของ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา สร้างและปรับปรุง
ซ่ อ มแซมอาคาร ให้ กั บ โรงเรี ย นบ้ า นโคกเพชร
ต�ำบลโคกเพชร อ�ำเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึง่
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ประกอบด้วยประกอบด้วย
ครู/บุคลากร จ�ำนวน 8 ท่าน และนักเรียน จ�ำนวน
58 คน จ� ำ นวน 8 ห้ อ ง (ชั้ น อนุ บ าล 1-2 และ
ชั้นประถมศึกษา 1-6)
บริษทั ฯ ยังมีสว่ นร่วมในการบริจาคเงินสบทบต่างๆ
เช่น บริจาคเงินสนับสนุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สนับสนุนการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศลกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็นต้น และยังมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งดื่ ม ให้ กั บ โครงการ และกิ จ กรรมต่ า งๆ
อีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียน สถาบันการศึกษา
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาค
เอกชน รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนเครื่อง
ดืม่ ในกิจกรรมต่างๆ โรดโชว์ตามงานต่างๆ อีกด้วย

26

ด้านสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตของอิชติ นั กรีน แฟคทอรี่ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
เพราะผลิตภัณฑ์ของอิชติ นั มาจากธรรมชาติ เราจึงให้ความใส่ใจดูแลธรรมชาติ
ด้วยความเคารพ ทุกกระบวนการผลิตถูกคิดมาเพื่อโลกของเราด้วยการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดกับจิตส�ำนึกการเป็นส่วนหนึ่งของโลกกลาย
เป็นแนวคิดในการสร้าง “อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่” โรงงานผลิตชาเขียวและ
เครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อิชติ นั กรีน แฟคทอรี่ พัฒนานวัตกรรมเพือ่ ใช้ในระบบการผลิตโดยตรงโดยมุง่ เน้น
การลดพลังงานความร้อน และลดปริมาณการใชน�้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
สร้างผลลัพท์อย่างน่าภาคภูมิใจ
เริ่มต้นจากการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติช่วยการเผาใหม้ให้สะอาดไม่สร้างมลพิษ
แทนที่จะปล่อยความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติออกสู่บรรยากาศ
ไอความร้อนส่วนหนึ่งจะถูกดึงกลับมาใช้อีกครั้ง เพื่ออุ่นน�้ำสะอาดเบื้องต้น
ส�ำหรับการผลิต จึงช่วยลดพลังงานทีใ่ ช้ตม้ น�ำ้ และลดปริมาณการปล่อยความร้อน
ออกสู่ชั้นบรรยากาศให้เหลือน้อยที่สุด
ระบบการสร้ า ง “ไอน�้ ำ ร้ อ นความดั น สู ง ” ได้ รั บ การติ ด ตั้ ง เพื่ อ สร้ า งและ
น�ำความร้อนเดินทางไปทุกส่วนของกระบวนการผลิต แทนการใช้ความร้อนไป
ต้มน�้ำในทุกๆ จุดที่จ�ำเป็น จึงเป็นการลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาล
ในกระบวนการผลิ ต น�้ ำ ชาที่ ผ ่ า นการต้ ม จะถู ก ลดอุ ณ หภู มิ ล งเพื่ อ ให้ ช า
ตกตะกอน เมื่อแยกตะกอนออกไปจะเหลือแค่น�้ำชาใสๆ จากนั้นน�้ำชาใสๆ
จะเดินทางผ่านท่อภายในระบบปิดซึ่งได้ติดตั้งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนไว้
ตลอดเส้นทาง ซึ่งแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวจะท�ำหน้าที่ ลดหรือ
เพิ่มอุณหภูมิ ให้กับน�้ำที่ใช้ในการผลิต ด้วยกระบวนการถ่ายเทพลังงานซึ่ง
กันและกัน ยกตัวอย่างเช่น น�้ำชาร้อนจากการผลิตล็อตที่ 1 เมื่อเดินทาง
ภายในท่อที่บรรจุแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ความร้อนจึงเกิดการถ่ายเท
เพื่อใช้อุ่นน�้ำเบื้องต้นกับน�้ำที่ใช้ในการผลิตชุดใหม่ เพื่อเตรียมใช้ในการต้มชา
ล็อตที่ 2 และล็อตผลิตอื่นๆ วนต่อกันตลอดการผลิตทั้งระบบทุกครั้งที่เกิดการ
แลกเปลี่ยนความร้อน ไอน�้ำความร้อนสูงจะถูกลดอุณหภูมิลง และจะเกิดการ
ควบแน่นจนได้หยดน�้ำตามกระบวนการธรรมชาติ ถูกดูดหมุนเวียนกลับเข้าสู่
เครื่องต้มน�้ำเพื่อผลิตไอน�้ำที่ใช้ในการผลิตความร้อนวนซ�้ำต่อกันไป
กระบวนการทั้งหมดนี้ ช่วยประหยัดการใช้น�้ำถึงปีละ 58,400 ลบ.ม ต่อปี หรือ
เทียบเท่ากับปริมาณน�้ำในสระว่ายน�้ำมาตรฐานโอลิมปิค 23 สระ ช่วยลดการใช้
พลังงานจากก๊าซธรรมชาติมากถึง 213,555 MMBtu ต่อปี หรือเทียบเท่ากับ
ปริมาณการใช้กา๊ ซหุงต้มของทุกครัวเรือนในจังหวัดสตูล 1 เดือนเต็ม
ยังมีอีกหลายกระบวนการของอิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ในการลด ทดแทน บ�ำบัด
และน�ำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ก็เพื่อให้เรารบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด เพราะ
เราปฏิเสธการใช้ธรรมชาติไม่ได้ แต่เลือกที่จะใช้น้อยลงอย่างส�ำนึกคุณค่าได้
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบ
ประมาณของบริษทั โดยก�ำหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั และรับทราบเรือ่ งด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ
ของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จดั ให้มกี ลไกในการก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ของบริษัท

คือธุรกิจเพือ่ ภารกิจด้วยเป้าหมายสูผ่ นู้ ำ� ทางธุรกิจเครือ่ งดืม่ คุณภาพ และก้าว บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ต้องการมุง่ ไปสูค่ วามเป็นผูน้ ำ�ธุรกิจเครือ่ งดืม่
น�ำนวัตกรรม ทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับสังคมทีด่ ี โดยคุณตัน ภาสกรนที มีความตัง้ ใจ คุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
อย่างแรงกล้า ในการสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพให้มั่นคง และก้าวไกลจนสามารถ
ช่วยเหลือ และให้อนาคตกับผู้คนในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง เริ่มจากการเสาะ
แสวงหาวัตถุดบิ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีป่ ลูกโดยเกษตรกรชาวเขา ซึง่ เป็นการสร้างงานสุจริต เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
ทีย่ งั่ ยืน ไปจนถึงการตัดสินใจลงทุนกับระบบโรงงานทีใ่ ช้พลังงานหมุนเวียนด้วย
บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น ผู ้ น� ำ ธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม คุ ณ ภาพและนวั ต กรรม
ตัวเองมากที่สุด ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยที่สุด
ทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับสังคมทีด่ ี ดังนัน้ ในระยะเวลา 5 ปีขา้ งหน้า บริษทั ฯ จะมุง่ เน้น
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
พันธกิจของบริษัท
ความหลากหลายและรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
การพั ฒ นาโอกาสทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ใน
ในความเป็นบริษทั เพือ่ ภารกิจ บริษทั ฯ จึงอยากต่อยอดมากกว่าแค่การน�ำเสนอ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป
สิ น ค้ า แต่ เ ป็ น การพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ไปพร้ อ มกั บ การสร้ า ง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉลี่ยปีละ 3-4 รสชาติ ทั้งจาก
ผลประกอบการที่ ดี เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลก� ำ ไรสู ง สุ ด และการตอบแทนสั ง คม การวิจยั พัฒนาของบริษทั ฯ เอง หรือการเข้าซือ้ แบรนด์อนื่ หากโอกาสทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เอือ้ อ�ำนวย นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ต่อลูกค้า : อิชิตันจะผลิตและพัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ ท� ำ งาน โดยจะน� ำ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาสนั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต
		 ของลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด
เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนเพิ่มการตอบแทนให้สังคม
ต่อผู้ถือหุ้น : อิชติ นั จะใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
		 จัดการ มองหาโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
		 ใหม่ๆ อยู่เสมอ และต่อยอดสู่การสร้างผลประกอบการสูงสุด
ต่อสังคม : อิชิตันจะเป็นแบบอย่างขององค์กรที่มีความรับผิดชอบ และ
		 คืนก�ำไรสู่สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพสังคมไทยให้ดีขึ้น
ต่อพนักงาน : อิชิตันจะสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความสามารถจนไปสู่
		 ความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ละเกิดความภาคภูมใิ จ
		 ในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พัฒนาการส�ำคัญของธุรกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

เดือน / ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

ปี 2553
ก.ย. 2553

-

พ.ย. 2553

-

ธ.ค. 2553

-

ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
5.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น
เข้าท�ำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา พื้นที่
รวม 75-3-80 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน
ยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และด�ำเนินขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกผลิตเครื่องดื่ม อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ และเริ่มท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ดับเบิ้ลดริ๊งค์

ปี 2554
ม.ค. 2554
มี.ค. 2554

-

เม.ย. 2554
พ.ค. 2554
ก.ย. 2554
ต.ค. 2554

-

พ.ย. 2554

-

วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ขนาดบรรจุ 420 มล.
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2554 มีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน
6.0 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554
วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที แบบขวด ขนาดบรรจุ 420 มล.
โรงงานเริ่มทดสอบกระบวนการผลิตครั้งแรกด้วยก�ำลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง
เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากมหาอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้ที่รับ
รู้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยส่วนแรก จ�ำนวน 600.0 ล้านบาท ท�ำให้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัย
ที่รับรู้ในปี 2554 จ�ำนวน 580.6 ล้านบาท ในปีถัดไป บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยทั้งหมดจากบริษัทประกันภัย ท�ำให้ต้องรับรู้
เป็นรายได้ส่วนที่เหลือในปี 2555 เพิ่มอีกจ�ำนวน 518.8 ล้านบาท (สุทธิจากรายการขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์ในปี 2555 จ�ำนวน 50.5 ล้านบาท)
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด

ปี 2555
ม.ค. 2555
มี.ค. - เม.ย. 2555
ก.ค. 2555
ก.ย. 2555

-

วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน กรีนที แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.
โรงงานเริ่มด�ำเนินการผลิตด้วยก�ำลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สายการผลิตกล่อง (เม.ย.)
เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็น 2 สายการผลิตกล่อง
เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2555 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที ขนาดบรรจุ 420 มล.
วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน กรีนที ขนาดบรรจุ 840 มล.

ม.ค. 2556
ก.พ. 2556

-

จ�ำหน่ายธุรกิจอาหาร
วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 400 มล.

มี.ค. 2556
มิ.ย. 2556

-

เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 3 สายการผลิตขวด
วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.

ก.ค. 2556

-

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,300.0 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น

ปี 2556

29

เดือน / ปี

เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ

ปี 2556
ก.ย.2556

- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5175(2)/2556 ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตรส่งเสริม (เดิม )เลขที่ 1496(2)/2554

ปี 2557
มี.ค. 2557

- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน ซีเล็คเต็ด เป็นเครื่องดื่มชาสูตรหวานน้อย ขนาดบรรจุ 450 มล.
- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน 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�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 800 มล. (เย็นเย็น ยักษ์)

ส.ค. 2557

- เข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซีย
- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 400 มล.

ก.ย. 2557

- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง โดยอิชิตัน แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล. และแบบขวด
ขนาดบรรจุ 800 มล. (เย็นเย็น ยักษ์ เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง)
- เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด
- 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.

ปี 2558

30

ม.ค. 2558

- เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด

มี.ค. 2558

- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.

เม.ย. 2558

- เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 6 สายการผลิตขวด
- บริษัทฯ ได้จัดงานเปิดตัว “ไบเล่” น�้ำผลไม้ไม่อัดลมในลุคใหม่ “ความสุขรสผลไม้”
- วางจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผลไม้ไม่อดั ลม “ไบเล่” จ�ำนวน 2 รสชาติ ได้แก่ ไบเล่ น�ำ้ ส้ม และไบเล่ น�ำ้ องุน่ แดง ขนาดบรรจุ 290 มล.

มิ.ย. 2558

- ยกเลิกการวางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน ซีเล็คเต็ด

ก.ค. 2558

- ยกเลิกการผลิตเครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที รสสตอเบอร์รี่

ส.ค. 2558

- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาด 315 มล.
- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ ขนาดบรรจุ 840 มล.

ก.ย. 2558

- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” รสชาติใหม่ จ�ำนวน 1 รสชาติ ไบเล่ รสลิ้นจี่ ขนาดบรรจุ 290 มล.

ต.ค. 2558

- เปิดตัวเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จ�ำกัด โดยวางจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 2 รสชาติ คือ รสน�้ำผึ้งผสมมะนาว และ รสลิ้นจี่
- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 315 มล.
- วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” รสชาติใหม่ จ�ำนวน 1 รสชาติ ไบเล่ รสแอปเปิ้ล ขนาดบรรจุ 290 มล.

พ.ย. 2558

- วางจ�ำหน่าย เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสชาติน�้ำผึ้งผสมมะนาว และจมูกข้าวญี่ปุ่น ขนาดบรรจุ 600 มล.

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม
อิชิตัน ดราก้อนแบล็คที เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน และเครื่องดื่ม
น�้ำผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่”
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เข้าท�ำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท
พีที อาทรี่ แปซิฟิค (“AP”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย
เพื่ อ ร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท พี ที อิ ชิ ตั น อิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง เป็ น กิ จ การร่ ว มค้ า
ทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและ
AP จะเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุน้
ที่ออกและจ�ำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
จ�ำนวนรวม 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ล้านบาท)
บริษทั ได้จา่ ยช�ำระเงินทุนจัดตัง้ บริษทั งวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของ ทุนทีเ่ รียก
ช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวนเงิน 135.6 ล้านบาทและกิจการร่วมค้าดังกล่าวจัดตั้งเสร็จ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท พีที อิชิ ตัน
อินโดนีเซีย จึงกลายเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท

ผังโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
-ไม่มี31

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อิชิตัน”) เดิมชื่อ
บริษทั ไม่ตนั จ�ำกัด ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแบบฟิวชั่นสเต็คคอร์ส และร้านช็อกโกแลต
สดสไตล์ญี่ปุ่น ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทีมงานของ
บริษทั ฯ มุง่ เน้นธุรกิจเครือ่ งดืม่ เพียงอย่างเดียวเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น
ผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวคุณภาพระดับยอดฝีมือของประเทศไทย บริษัทฯ
จึงได้ขายธุรกิจอาหารออกไปในเดือนมกราคม 2556

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ

บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 3 กันยายน
2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท
และมีทุนช�ำระแล้ว 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,300 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน
ดราก้ อนแบล็ ค ที เครื่ องดื่ มสมุ นไพร เย็ นเย็ น โดยอิ ชิตั น และเครื่ อ งดื่ ม
ส�ำหรับธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็นส่วนงานที่ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ น�้ำผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่”
ได้เริม่ ต้นด้วยการเป็นผูจ้ ำ� หน่ายเครือ่ งดืม่ ฟังก์ชนั นัล จ�ำนวน 2 รสชาติ ภายใต้
ชือ่ ทางการค้า อิชติ นั ดับเบิล้ ดริง๊ ค์ ตัง้ แต่เดือนมกราคม ปี 2554 และวางจ�ำหน่าย ส�ำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัทฯ วางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มครั้งแรก จ�ำนวน 3 รสชาติ ภายใต้ชื่อทางการค้า ที่มีคุณภาพสูง เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต
่ ถิ พ
ี ถิ นั และบรรจุผลิตภัณฑ์ทสี่ ะอาดปลอดภัย เพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภคและ
อิชติ นั กรีนที ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ปี 2554 โดยเป็นการว่าจ้างผูผ้ ลิตภายนอก ทีพ
รสชาติ
ทยี่ งั คงความเป็นธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีจดุ เด่นหลักๆ คือ
เป็นผู้ผลิต ต่อมาบริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างโรงงานเครื่องดื่มที่มีก�ำลังการผลิต
1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงานเริ่มด�ำเนินการทดสอบการผลิตครั้งแรก • เป็นเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ ผลิตจากใบชาเขียวออร์แกนิคที่ได้รับ
ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในเดือนกันยายน ปี 2554 ทัง้ นี้ เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม ปี 2554
•
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี รู ป ลั ก ษณ์ ทั น สมั ย และมี ข นาดบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย
ส่งผลให้สายการผลิตของบริษัทฯ ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม
จากมหาอุทกภัย โดยโรงงานสามารถเริม่ ด�ำเนินการผลิตในช่วงต้นปี 2555 ด้วย
ก�ำลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง นอกจากนี้ บริษทั ฯ • รสชาติตรงกับความชื่นชอบของผู้บริโภคคนไทย
ยังได้เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง • เป็นเครื่องดื่มที่รักและเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี
ในปี 2555 ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิต รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก�ำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้
2 สายการผลิตกล่อง
ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพิม่ ก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น • ก�ำลังสายการผลิตขวดรวม 6 สายการผลิต หรือคิดเป็น 1,200 ล้านขวด/ปี
(หรือเทียบเท่า 504 ล้านลิตร/ปี)
3 สายการผลิตขวดและ 2 สายการผลิตกล่อง เพื่อรองรับความต้องการของ
•
ก�ำลังสายการผลิตกล่องยูเอชทีรวม 2 สายการผลิต หรือคิดเป็น 200 ล้าน
ผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
กล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า 50 ล้านลิตร/ปี)
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้ลงทุนเพิม่ ก�ำลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น
4 สายการผลิ ต ขวด และ 2 สายการผลิ ต กล่ อ ง ท� ำ ให้ ป ั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ในรูปแบบ
มีก�ำลังการผลิตทั้งหมด 800 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี โดยผลิตและ บรรจุภัณฑ์แบบขวดและกล่องยูเอชที
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ทัง้ หมดเป็นจ�ำนวน 19 รสชาติ ซึง่ สามารถแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ภายใต้ชื่อสินค้า 1. เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่มุ่งเน้น
ในคุณภาพของวัตถุดบิ มีทงั้ หมด 9 รสชาติ ได้แก่ (1) รสต้นต�ำรับผสมดอกชา
“อิชติ นั กรีนที” (2) เครือ่ งดืม่ ชาด�ำพร้อมดืม่ ภายใต้ชอื่ สินค้า “อิชติ นั ดราก้อน
(2) รสน�้ำผึ้งผสมมะนาว (3) รสคิคุชะ (เก๊กฮวย) (4) รสจมูกข้าวญี่ปุ่น
แบล็คที” (3) เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อสินค้า “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” และ
(5) สูตรไม่มีน�้ำตาลผสม มัทฉะ (6) รสเบอร์รี่เบอร์รี่ (7) รสแอปเปิ้ล กีวี
(4) เครื่องดื่มชาพร้อมดื่มสูตรหวานน้อย ภายใต้ชื่อสินค้า “อิชิตัน ซีเล็คเต็ด”
(8) อู่หลง สูตรไม่มีน�้ำตาล และ (9) รสลิ้นจี่
2.
เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อนแบล็คที มีทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 2 สายการผลิตขวด
(1) รสเลมอน และ (2) รสมัลเบอร์รี่
รวมเป็น 6 สายการผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทฯ
มีกำ� ลังการผลิตทัง้ หมด 1,200 ล้านขวด และ 200 ล้านกล่องต่อปี โดยผลิตและ 3. เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน มีทั้งหมด 2 รสชาติ
ได้แก่ (1) ชาเขียวสมุนไพรผสมน�้ำจับเลี้ยง และ (2) เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง
จ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ทัง้ หมดเป็นจ�ำนวน 17 รสชาติ ซึง่ สามารถแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์
4.
เครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผลไม้ไม่อดั ลม ภายใต้ชอื่ การค้า ไบเล่ มีทงั้ หมด 4 รสชาติ ได้แก่
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม ภายใต้ชื่อสินค้า
(1) น�้ำส้ม (2) น�้ำองุ่นแดง (3)น�้ำลิ้นจี่ และ (4) น�้ำแอปเปิ้ล
“อิชติ นั กรีนที” (2) เครือ่ งดืม่ ชาด�ำพร้อมดืม่ ภายใต้ชอื่ สินค้า “อิชติ นั ดราก้อน
แบล็คที” (3) เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อสินค้า “เย็นเย็น โดยอิชิตัน” และ
(4) เครื่องดื่มน�้ำผลไม้ไม่อัดลม ภายใต้ชื่อสินค้า “ไบเล่”
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บริษทั ฯ ได้จำ� หน่ายสินค้าผ่านตัวแทนผูจ้ ดั จ�ำหน่าย 3 ราย ได้แก่ (1) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด (2) บริษทั บุญรอดเอเชีย จ�ำกัด และ (3) บริษทั ไอแอมกรีนที
จ�ำกัด (IGT) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าของช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบ Traditional Trade ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ทับซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของ DKSH และ
บุญรอดเอเชีย จึงได้มีการจัดตั้ง บริษัท ไอแอม กรีนที จ�ำกัด (IGT) ขึ้นมาในเดือนมิถุนายน 2554 โดยมี คุณอิง ภาสกรนที (ภรรยาของคุณตัน ภาสกรนที)
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 75% (อีก 25% ถือหุ้นโดยกลุ่มตระกูลไตรพฤกษ์ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ)
โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มของอิชิตันในช่องทางประเภทซาปั๊ว ต่อมาบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะเน้นการผลิต การตลาด และการสร้างแบรนด์
โดยจะไม่ทำ� ธุรกรรมทางด้านการจัดจ�ำหน่ายเองซึง่ ต้องใช้เวลาของผูบ้ ริหารในการจัดการรวมถึงก�ำลังพลจ�ำนวนมาก บริษทั ฯ จึงไม่จดั โครงสร้างให้ IGT อยูใ่ นกลุม่
ของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณอิง ภาสกรนที จึงได้ขายหุน้ IGT ทีต่ นถืออยูท่ งั้ จ�ำนวนให้แก่ คุณธัญธิตา ภาสกรนที
(พี่สาวของคุณตัน ภาสกรนที) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 99.99% ในบริษัท โอ.จี.ที จ�ำกัด (OGT) ทั้งนี้ OGT เดิมเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
ชาเขียวในช่องทางประเภทซาปั๊วของผู้ประกอบการชาเขียวรายหนึ่ง ต่อมาได้หยุดด�ำเนินการจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวให้กับผู้ประกอบการรายดังกล่าว
ปัจจุบัน OGT มิได้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีรายได้ค่าเช่าที่ดินจาก IGT ซึ่งผูกพันตามสัญญาเช่าเดิม

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ส�ำหรับปี 2556 ถึงปี 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้

ปี 2556

ปี 2558

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

6,484.4

99.3%

6,179.1

99.5%

6,339.6

99.7%

รายได้อื่น

47.5

0.7%

29.8

0.5%

17.2

0.3%

รายได้รวม

6,531.8

100.0%

6,208.9

100.0%

6,356.8

100.0%

รายได้จากการขายสุทธิ

ล้านบาท

ปี 2557

อัตราการเติบโตของยอดขาย

66.0%

(4.7%)

2.6%

ส่วนแบ่งตลาด*

42.1%

43.8%

43.4%

จ�ำนวนรสชาติ

17 รสชาติ

19 รสชาติ

17 รสชาติ

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือนมกราคม 2559

บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 6,484.4 ล้านบาท , 6,179.1
ล้านบาท และ 6,339.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 99.3 ร้อยละ 99.5 และร้อยละ 99.7 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ ซึ่งสัดส่วนการขายชาพร้อมดื่ม
มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จ�ำนวน 6,484.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.3 ของรายได้รวม และมีรายได้อื่นๆ จ�ำนวน 47.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.7 ของรายได้รวม
ในปี 2557 รายได้จากการขาย จ�ำนวน 6,179.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของรายได้รวม และมีรายได้อื่นๆ จ�ำนวน 29.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5
ของรายได้รวม
ส�ำหรับปี 2558 รายได้จากการขาย จ�ำนวน 6,339.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.7% ของรายได้รวม และมีรายได้อื่นๆ จ�ำนวน 17.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.3 ของรายได้รวม
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ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 17 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้
กล่อง
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
บรรจุภัณฑ์
250 ml
290 ml
315 ml
400 ml
420 ml
600 ml
ราคา

10 บาท

10/13 บาท

10 บาท

15 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. เบอร์รี่ เบอร์รี่

-

-

-

7. แอปเปิ้ล กีวี

-

-

-

-

-

-

-

15-20 บาท

ขวด
800 ml

ขวด
840 ml

20 บาท

27 บาท

25 บาท

-

-

-

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม
1. ต้นต�ำรับผสมดอกชา
2. น�้ำผึ้งผสมมะนาว
3. คิคุชะ (เก๊กฮวย)

-

-

4. จมูกข้าวญี่ปุ่น
5. สูตรไม่มีน�้ำตาลผสมมัทฉะ

8. อู่หลง สูตรไม่มีน�้ำตาล

-

-

9. ลิ้นจี่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม
10. รสเลมอน

-

11. รสมัลเบอร์รี่

-

เครื่องดื่มสมุนไพร
12. เย็นเย็น ชาเขียวผสมน�ำ้ จับเลีย้ ง

-

-

-

-

13. เย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง

-

-

-

-

เครื่องดื่มน�้ำผลไม้ไม่อัดลม
14. น�้ำส้ม

-

-

-

-

-

-

-

15. น�้ำองุ่นแดง

-

-

-

-

-

-

-

16. น�้ำลิ้นจี่

-

-

-

-

-

-

-

17. น�้ำแอปเปิ้ล

-

-

-

-

-

-

-

บัตรส่งเสริมการลงทุน
ณ วันที่ 3 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5175(2)/2556
(แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตรส่งเสริมเดิมเลขที่ 1496(2)/2554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554)
ส�ำหรับกิจการผลิตน�้ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยกิจการ
ผลิตเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบหลักจากใบชาจึงจัดเป็นกิจการที่เข้าข่ายกิจการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว
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สรุปสิทธิประโยชน์ที่ส�ำคัญ

การตลาดและการแข่งขัน

• อนุ ญ าตให้ น� ำ คนต่ า งด้ า วซึ่ ง เป็ น ช่ า งฝี มื อ หรื อ ผู ้ ช� ำ นาญการเข้ า มา
ในราชอาณาจักรได้
• ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน 150% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนและไม่เกิน 6,311.5 ล้านบาท ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนตามจ�ำนวน
เงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดด�ำเนินการ
ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ประมาณ 4,152.1 ล้านบาท
• การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมมีก�ำหนดเวลา 8 ปีเริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2555 และ
สิน้ สุดวันที่ 15 มีนาคม 2563
• ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมไปรวมค�ำนวณเพือ่
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลนัน้

กลยุทธ์การแข่งขัน

สรุปเงื่อนไขที่ส�ำคัญ
• ไม่จำ� นอง จ�ำหน่าย โอน ให้เช่า หรือยินยอมให้บคุ คลอืน่ ใช้เครือ่ งจักรทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
หรือลดหย่อนอากรขาเข้า ยกเว้นเครือ่ งจักรได้รบั การอนุญาตให้จำ� นองเครือ่ งจักร
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รบั ใบรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลเทียบเท่า
ภายใน 2 ปีนบั แต่วนั ทีเ่ ปิดด�ำเนินการ
• บุคคลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยจะต้องถือหุน้ รวมทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ณ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารจ�ำหน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลักๆ คือ
1. ตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าราย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายหลักของบริษทั ฯ คิดเป็น 79.6% ของยอดขายปี 2558
มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าส่งและร้านค้า
ปลีกดั้งเดิม(Traditional Trade) โดยบริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาระยะยาวกับ
ตัวแทนผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้า และติดตามสถิตจิ ำ� นวนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทตี่ วั แทน
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสามารถเข้าถึง เพือ่ บริหารความสามารถการกระจายสินค้าและ
บริหารส่วนลดการค้า
2. ตัวแทนผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าราย บริษทั ไอแอมกรีนที จ�ำกัด คิดเป็น 12.8%
ของยอดขายปี 2558 มุง่ เน้นกลุม่ ร้านค้าเครือข่ายซาปัว๊ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก
ดัง้ เดิม (Traditional Trade) รถเงินสด และคูค่ า้ ทีต่ วั แทนผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายอืน่
ไม่ครอบคลุม
3. ตัวแทนผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าราย บริษทั บุญรอดเอเชีย จ�ำกัด คิดเป็น 5.1%
ของยอดขายปี 2558 มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าร้านค้าเครือข่ายยีป่ ว๊ั ร้านค้าปลีกดัง้ เดิม
(Traditional Trade) ร้านค้าทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายของ บริษทั บุญรอดเอเชีย จ�ำกัด
4. ส่งออกไปประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)เป็นหลัก คิดเป็น 2.5%
ของยอดขายปี 2558 เช่น ลาว กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น

1) กลยุทธ์บริหารแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ชาเขี ย วพร้ อ มดื่ ม ที่ มี ใ นตลาดปั จ จุ บั น มี
ความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติค่อนข้างน้อย ดังนั้น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น การสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ทีจ่ ะช่วยสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กบั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ได้ อีกทัง้
ยังช่วยเสริมสร้างและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ โดยบริษัทฯ มีความประสงค์
จะสร้างตราสินค้า อิชติ นั ให้สะท้อนจุดยืนถึงการเป็นสินค้าคุณภาพและได้จดั ท�ำ
แผนการสือ่ สารต่อตลาดทีเ่ น้นย�ำ้ ถึงคุณภาพของวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาผลิตตลอดจน
กระบวนการผลิ ต ที่ พิ ถี พิ ถั น โดยใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารในรู ป แบบ 360 องศา
ถึงกลุ่มผู้บริโภค

2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการตอกย�้ำจุดยืนของแบรนด์สินค้าคุณภาพ บริษัทฯ จึงได้ควบคุม
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ทุ ก ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ตั้ ง แต่ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
การคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี กระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถัน การใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อให้เครื่องดื่มคงคุณค่า ความเป็นธรรมชาติและคุณภาพดีเมื่อ
ผูบ้ ริโภคเปิดดืม่ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี วิจยั และพัฒนาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี ซึง่ จะท�ำหน้าทีใ่ นการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ทีเ่ หมาะกับความชืน่ ชอบ
ของคนไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น
เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน
ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ใจถึงรายละเอียดของรูปลักษณ์และขนาด
บรรจุภัณฑ์ โดยองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์จะต้องท�ำจากวัสดุที่ปลอดภัย
และสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีและสะดวกต่อการบริโภค
ในขณะที่รูปลักษณ์ของฉลากได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย เพื่อช่วย
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขายของผู้บริโภคได้

3) การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากต้นทุนการผลิตคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรอุปกรณ์
ค่าเช่าทีด่ นิ ซึง่ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลงเมือ่ บริษทั ฯ มีปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้น�ำระบบการผลิตประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น
(Cold Aseptic Filling System) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งเป็น
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ทีส่ ามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้โดย (1) การใช้วสั ดุ
ทีเ่ บากว่า (2) ระยะเวลาการผลิตทีต่ อ่ เนือ่ งยาว 120 ชัว่ โมงต่อการท�ำความสะอาด
1 ครั้ง ท�ำให้การผลิตมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่เสียเวลาในการล้างเครื่องจักร
(3) ระบบเครือ่ งจักรเป็นระบบอัตโนมัตทิ งั้ หมด ท�ำให้ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน
และได้ตดิ ตัง้ ระบบ Automated Storage & Retrievable System ช่วยในการ
บริหารคลังสินค้า ซึง่ สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ด้านแรงงาน ทั้งหมดนี้จะสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต
ของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้มีอัตราการท�ำก�ำไรสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ควบคุมและดูแลต้นทุนการผลิตในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด รวมถึงการดูแล
การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าให้มากที่สุด

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายในแต่ละรายมีอาณาเขตการจ�ำหน่ายสินค้า และร้านในเครือข่าย
4) กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจ�ำหน่าย และการกระจายสินค้า
หลักทีไ่ ม่ทบั ซ้อนกัน
เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ กระจายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
ไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บริษัทฯ ได้ควบคุมและติดตามสินค้าตั้งแต่
การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า พร้ อ มขายออกจากฐานการผลิ ต และส่ ง ต่ อ ให้
ผู้จัดจ�ำหน่ายตลอดจนการกระจายสินค้าให้ร้านค้าปลีก นอกจากนี้ บริษัทฯ
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ยังมีทีมงานท�ำหน้าที่ติดตามผลการขายและระยะเวลาการหมุนของสินค้า
ในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ คาดการณ์ปริมาณการขายและปริมาณการเก็บสินค้าทีเ่ หมาะสม
ในอนาคต รวมถึงก�ำหนดแผนการขายและการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
ในแต่ละพืน้ ที่ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้มแี ผนผลักดันยอดขายในกลุม่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

เย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง ซึ่งจะอยู่ในหมวดเครื่องดื่มผักผลไม้และอื่นๆ)
(*ปรับตามข้อมูล Nilesen) ลดลงจากปีก่อนอยู่ท่ี -1.08% ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปีแรกทีต่ ลาดเครือ่ งดืม่ ชาพร้อมดืม่ ชะลอตัวลดลงในรอบ 10 ปี โดยในช่วง 5
ปีทผี่ า่ นมา (ปี 2553 ถึงปี 2557) มูลค่าตลาดเครือ่ งดืม่ ชาพร้อมดืม่ มีอตั ราเติบโต
CAGR ประมาณ 20.39%

5) กลยุทธ์การตลาดและการขาย

แต่ในปี 2558 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่า
รวม 15,574 ล้านบาท ซึ่งถือว่าตลาดชาพร้อมดื่มนั้นยังคงทรงตัวมาตั้งแต่ปี
2556 – 2558 โดยเป็นผลมาจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงเป็นไปในทิศทาง
การใช้สงครามราคาเข้ามาน�ำตลาดตลอดทัง้ ปีทผี่ า่ นมา อีกทัง้ ยังได้รบั ผลกระทบ
จากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่จะพบว่าจากข้อมูลตัวเลขการบริโภคชา
พร้อมดืม่ ล่าสุดตลอดปี 2558 นัน้ มีปริมาณการบริโภคชาพร้อมดืม่ (Volume)
470.7 ล้านลิตร ซึ่งเป็นการขยายตัวขึ้น 0.7% โดยมูลค่าตลาดเครื่องดื่มชา
พร้อมดื่มมีอัตราเติบโต CAGR ประมาณ 13.21%

การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษทั ฯ คาดการณ์ปริมาณความต้องการ
บริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ตามข้ อ มู ล และสถิ ติ ใ นอดี ต โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย
ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อในแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่น ฤดูกาล เทศกาล
สภาพการแข่งขัน และภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ
พยายามควบคุมระดับความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ความต้องการ
บริโภคไว้ให้ไม่เกิน 10% โดยการพยากรณ์ความต้องการบริโภคที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริงจะสนับสนุนให้การวางแผนการผลิตและการวางแผนการตลาด
และกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม
การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนื่องจากธุรกิจเครื่องดื่ม
เป็นธุรกิจที่มีความผันผวนของความต้องการบริโภคตามฤดูกาล โดยอัตรา
การบริโภคในช่วงฤดูรอ้ นจะสูงกว่าในช่วงเดือนอืน่ ๆ ของปี ดังนัน้ เพือ่ ตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์
การส่งเสริมการตลาดทั้งแบบ Above the line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึง
กลุ่มผู้ฟังในวงกว้าง) และ Below the line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง) ในช่ ว งฤดู ร ้ อ น และมุ ่ ง เน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การให้
ส่วนลดทางการค้ากับตัวแทนจัดจ�ำหน่ายในช่วงเดือนที่มีอัตราการบริโภคต�่ำ
โดยบริษทั ฯ ได้วางแผนการตลาดเชิงรุกเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งการตลาด ประกอบกับ
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการเป็นแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ
เพื่อตอกย�้ำจุดยืนของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการจัดท�ำการส่งเสริมการขาย
ใน 4 รูปแบบหลัก คือ การจัดท�ำ Sales Promotion กับร้านค้าปลีก, การจัดท�ำ
Sales Promotion กับตัวแทนจ�ำหน่าย, การจัดท�ำ Sales Promotion
แบบทั่วประเทศ และการจัด Promotion ทางสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้กำ� หนดงบประมาณประจ�ำปีเพือ่ ให้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับยอดขาย
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มูลคาตลาดชาพรอมดื่ม (ลานบาท)

อัตราการเติบโต

การก�ำหนดราคาและส่วนลดการค้า : เนื่องจากเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็นสินค้า ผู้น�ำตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม 3 รายแรกของปี 2558 ได้แก่ อิชิตัน, โออิชิ
ที่มีความผันผวนตามฤดูกาล บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและทบทวน และเพียวริคุ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ่ี 43.4% 35.9% และ 5.7% ตามล�ำดับ
นโยบายการให้สว่ นลดการค้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด (ทีม่ า: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือนมกราคม 2559)
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ในขณะที่การก�ำหนดราคาขายไม่อาจเปลี่ยนแปลง
ได้มากนัก เนือ่ งจากสภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ค่อนข้างรุนแรง
LIPTON

ภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดย
คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลีย่ 96.2% ของรายได้รวมส�ำหรับปี 2558 (เป็นเครือ่ งดืม่
น�้ำผลไม้ไม่อัดลม 3.8%) ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมจึงเน้นข้อมูลภาวะตลาด
เครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเป็นหลัก

PURIKU

ในปี 2556 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม
16,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23% ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุด
เป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ และยังมีแนวโน้ม
การเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในช่วง 4 ปีทผี่ า่ นมา (ปี 2553 ถึงปี 2556)
มูลค่าตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มมีอัตราเติบโต CAGR ประมาณ 26.75%
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ในปี 2557 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) มีมูลค่ารวม *หมายเหตุ : ส่วนแบ่งการตลาดไม่นบั รวมเครือ่ งดืม่ สมุนไพร เย็นเย็น เก๊กฮวย
15,969* ล้ า นบาท (มู ล ค่ า ตลาดนี้ ยั ง ไม่ นั บ รวมเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร ผสมน�้ำผึ้ง ซึง่ จะอยู่ในหมวดเครื่องดื่มผักผลไม้และอื่นๆ
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ในอดีตตลาดชาพร้อมดื่มมีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากใน
ปี 2557 เป็นต้นมา ตลาดชาพร้อมดื่มนั้นมีการเติบโตที่ชะลอลงอันเนื่องเป็นผล
มาจากการผลกระทบทางการเมื อ งภายในประเทศ และสภาวะเศรษฐกิ จ
ด้วยราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่ค่อยดีนัก ส่งผลให้ก�ำลังซื้อโดยรวมของ
ผู้บริโภคลดต�่ำลง นอกจากนี้ยังเกิดการแข่งขันทางด้านการตลาดอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการขายทั้งทางด้านราคาและโปรโมชั่นต่างๆ
แต่การที่มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ตลาดชา
พร้อมดื่มยังคงมีแนวโน้มเติบโต
แนวโน้มการบริโภคเครือ่ งดืม่ ของผูบ้ ริโภคนัน้ ในปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์ให้ผบู้ ริโภค
เลือกหลากหลายมากขึน้ และทีเ่ ห็นเด่นชัดคือ เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ ทีเ่ น้นเรือ่ ง
น�้ำตาลน้อย ไม่มีน�้ำตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ เนื่องจากผู้บริโภค
ในปัจจุบันเน้นการดูแลใส่ใจสุขภาพ จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ที่เน้นเรื่องดังกล่าว เริ่มได้รับความสนใจ แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพ
ที่เน้นเรื่องน�้ำตาลน้อย ไม่มีน�้ำตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ นั้นจะเป็น
โอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ เพราะอิชิตันนั้นใส่ใจถึงสุขภาพของผู้บริโภค
อยู่ตลอดเวลา ท�ำให้แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามเข้าใจถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี ได้มีการคิดค้นและพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสม
กับความชื่นชอบของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ทีใ่ ส่ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษ อีกทัง้ ยังเป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคได้เลือกสรร
ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสมกับตนเอง แต่ในอีกด้านหนึง่ แนวโน้มการบริโภคเครือ่ งดืม่
เพือ่ สุขภาพดังกล่าวก็ดงึ ดูดให้มผี ผู้ ลิตรายใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันในตลาดเพิม่ ขึน้
ทุกปี ซึ่งอาจท�ำให้มีการแข่งขันทางด้านราคา แต่ตลาดชาพร้อมดื่มก็ยังมี
แนวโน้มเติบโตต่อไปได้อกี ในอนาคต เพราะการเข้ามาในตลาดของแบรนด์ใหม่ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก็จะช่วยท�ำให้การแข่งขันในตลาดชาพร้อมดื่ม
คึกคักมากขึ้น และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอีกด้วย
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าตลาดชาพร้อมดืม่ เป็นธุรกิจทีย่ งั สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยทีบ่ ริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นการน�ำเสนอนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ การจัดกิจกรรม
ทางการตลาดอย่างเต็มทีแ่ ละต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างการเติบโตของยอดขายและส่วน
แบ่งทางการตลาดให้เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะการเน้นท�ำการตลาดในสินค้าใหม่ น�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามแตกต่างจากแบรนด์อนื่ ๆ เพือ่ เป็นการสร้างเอกลักษณ์และ
จุดเด่นให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ และยังเป็นผู้น�ำเทรนด์การสร้างสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทยี่ งั ไม่เคยมีใครท�ำมาก่อนในตลาด เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค เช่น
เครือ่ งดืม่ สมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชติ นั ซึง่ มีสดั ส่วนยอดขายสูงกว่าร้อยละ 18.40
ของมูลค่าตลาดรวมของเครือ่ งดืม่ ชาพร้อมดืม่ ในปี 2557 (ซึง่ ไม่รวมเครือ่ งดืม่
สมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน�ำ้ ผึง้ ) โดยอิชติ นั สามารถครองส่วนแบ่งตลาด
ชาพร้อมดืม่ มากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 43.80 ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค
ทีม่ ตี อ่ สินค้าของอิชติ นั
ในปี 2558 ตลาดชาพร้ อ มดื่ ม ยั ง คงมี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งรุ น แรง แม้ ว ่ า
สถานการณ์การเมืองจะคลีค่ ลายลง แต่กไ็ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศมีผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย
ลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จ�ำเป็นลง ซึ่งส่งผลให้ในปี 2558 ตลาดชา
พร้อมดื่มและหลายๆ ตลาดไม่เติบโตเท่าที่ควร
รวมทั้งภาครัฐยังมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม
ประเภทน�้ำพืช ผัก ผลไม้ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
ที่แต่เดิมไม่มีการจัดเก็บภาษี เช่น ชาเขียวพร้อมดื่ม เครื่องดื่มน�้ำผลไม้ ซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต นโยบายดังกล่าวยังคงเป็นเพียงแนวความคิด
ของภาครัฐในการจัดเก็บภาษีหรือหารายได้เพิ่ม ท�ำให้ผู้ประกอบการเครื่องดื่ม
จ�ำเป็นต้องติดตามความความคืบหน้า เพื่อปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์

อีกทัง้ การใช้งบการตลาด งบประชาสัมพันธ์กเ็ ป็นอีกส่วนหนึง่ ทีจ่ ะเข้ามากระตุน้
ยอดตลาด โดยมองว่าตลาดชายังไม่ถึงจุดอิ่มตัวหากผู้เล่นในตลาดทั้งรายเก่า
และรายใหม่ยังมีการท�ำการตลาด และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แต่ตลาด
ชาเขียวนั้นก็มีการพัฒนาเพื่อรับกับเทรนด์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของเครื่องดื่ม
น�้ำผลไม้ไม่อัดลม ภายใต้ชื่อการค้า “ไบเล่” โดยได้วางจ�ำหน่ายน�้ำผลไม้เข้มข้น
10% จ�ำนวน 4 รสชาติ คือ น�ำ้ ส้ม, น�ำ้ องุน่ แดง น�ำ้ ลิน้ จี่ และน�ำ้ แอปเปิล้ ซึง่ บริษทั ฯ
น�ำไบเล่มาปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้สดใส พรีเมียม เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใหม่
ที่เป็นวัยรุ่นและวัยท�ำงาน ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้กับบริษัทฯ
อีกด้วย และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการดื่มให้กับผู้บริโภคได้เลือกสรร
ตามความชอบ ความต้องการ และ ได้มีการพัฒนา มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
มาให้ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มตลาดชา
พร้อมดื่มและกลุ่มตลาดน�้ำผลไม้ และยังได้ดึงจุดเด่นในแต่ผลิตภัณฑ์ออกมา
สื่อสารให้กับผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย
ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงไม่หยุดนิ่ง โดยมีแผนในการขยายขอบเขตของสินค้า
ให้มีความหลากหลายมากขึ้นให้เข้าถึงกับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
และยังคงพัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพื่อน�ำออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การสร้างตลาดในต่างประเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องอิ ชิ ตั น มาจากโรงงานของอิ ชิ ตั น และการว่ า จ้ า งผู ้ ผ ลิ ต จาก
ภายนอก ซึ่งอิชิตันจะว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกเฉพาะในกรณีทกี่ �ำลังการผลิตของ
โรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณการขายทีค่ าดการณ์ไว้ ส�ำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี
ที่ผ่านมา (2554 - 2557) สัดส่วนการว่าจ้างผลิตภายนอกลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ที่ 100%, 46%, 25% และ 9% ตาม
ล�ำดับ เนื่องมาจากในปี 2557 บริษัทฯ มีการขยายก�ำลังการผลิตในโรงงานเฟส
2 ซึง่ มีการเพิม่ เครือ่ งจักรอีก 1 สายการผลิตแบบขวด และในปี 2558 มีการเพิม่
เครื่องจักรอีก 2 สายการผลิตแบบขวด ท�ำให้สัดส่วนการว่าจ้างผลิตจะลดลง
เหลือ 2% แนวโน้มปี 2559 จะไม่มีการว่าจ้างผลิต
ในส่วนของการสรรหาวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญ ซึ่งได้แก่ ใบชา น�้ำตาลฟรุก
โตส น�้ำตาลทราย น�้ำ และวัตถุปรุงแต่งกลิ่น เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน บริษัทฯ
มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่
การเพาะปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ และการจัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อให้วัตถุดิบ
ที่น�ำไปใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้
ส�ำหรับการว่าจ้างผลิตสินค้านั้น บริษัทฯ จะจัดส่ง Premix ไปให้ผู้รับจ้างผลิต
เพื่อปกป้องสูตรการผลิต และมีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบที่ผู้ผลิตภายนอกใช้ โดยการระบุรายชื่อ Supplier ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์คคู่ า้ ของอิชติ นั เอง (Approved Vendor List) และชนิดของวัตถุดบิ
อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการส่งพนักงานของอิชิตันเข้าไปตรวจสอบรายเดือน
เพื่อสอบทานการควบคุมคุณภาพการผลิตของผู้ผลิตภายนอกอีกด้วย
ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตและก�ำหนดปริมาณการเพาะ
ปลูกใบชาในแต่ละปีโดยได้มีการท�ำสัญญาโดยเฉลี่ยอายุ 1 ปี กับผู้จัดจ�ำหน่าย
ใบชา ซึ่งเป็นผู้รวบรวมใบชาจากชาวไร่เพื่อลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบ
ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้ควบคุมคุณภาพของใบชาโดยมีทีมวิจัยพัฒนา
ร่ ว มท� ำ หน้ าที่ ก� ำ กั บขั้ นตอนการเพาะปลู ก ที่ ปลอดยาฆ่ าแมลงและสารเคมี
หมักใบชา เก็บยอดใบชา อบใบชา เก็บรักษาก่อนส่ง รวมถึงการติดตามและ
ตรวจสอบถึง กลิ่น รสชาติ น�้ำหนัก สีสัน เพื่อควบคุมคุณภาพของใบชา
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ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต ใบชา
พร้อมรอผลิตจะถูกเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของใบชา
ให้คงที่ ทัง้ นี้ ใบชาเป็นวัตถุดบิ ทีป่ ลูกง่ายในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทย
ซึ่งมีอากาศอบอุ่น-เย็น และยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน ส�ำหรับ
การจัดซื้อใบชานั้น บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญากับคู่ค้าจ�ำนวน 2-3 รายเสมอ โดย
ใบชาที่ผลิต/จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้ก็สามารถซื้อจากคู่ค้ารายอื่นได้
เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ เครื่องดื่มชาเขียวหรือ
ชาด�ำ ซึ่งตั้งต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน แต่ข้ึนอยู่กับการน�ำใบชามาผ่าน
กระบวนการผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ที่แตกต่างกันออกไป
น�้ำตาลฟรุกโตส และน�้ำตาลทราย : เป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย
และไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งเป็ น สาระส� ำ คั ญ ด้ า นคุ ณ ภาพในกลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต
ทั้งนี้ ราคาน�้ำตาลมีความผันผวนบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปีและ
สอดคล้องกับราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การควบคุมราคาน�ำ้ ตาลโดยภาครัฐ
ส่งผลให้มีความผันผวนของราคาน�้ำตาลไม่มากนัก
น�้ำ : จัดหาโดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งผลิตตามค�ำแนะน�ำขององค์การ
อนามั ย โลกปี 2536 และน� ำ มาผ่ า นกระบวนการ Reverse Osmosis
เพื่อน�ำมาใช้ในการผลิต
วัตถุปรุงแต่งกลิน่ : เป็นองค์ประกอบส่วนน้อยของวัตถุดบิ ทัง้ หมดแต่กเ็ ป็นหนึง่
ในวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากวัตถุปรุงแต่งกลิน่ ช่วยให้นำ�้ ชามีกลิน่ หอมติดจมูก
สร้างความประทับใจครัง้ แรกเมือ่ ได้บริโภค โดยบริษทั ฯ ได้ทำ� การซือ้ จากผูข้ าย
ที่น�ำเข้าวัตถุปรุงแต่งกลิ่นจากหลายแหล่ง

ขั้นตอนการผลิต
กระบวนการผลิตหลักๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การสกัดชา การปรุงรสชาติ การบรรจุขวด
และการควบคุมคุณภาพ โดยทุกขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตจะปลอดสารเคมี
และมีระบบควบคุมที่ทันสมัย
ใบชาออร์แกนิคจะถูกล�ำเลียงเข้าหม้อสกัดทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ล้วท�ำให้เย็นและ
ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน โดยน�้ำชาจะถูกล�ำเลียงผ่านการกรองอย่างละเอียดต่อไปยัง
หม้อปรุงรสชาติทที่ ำ� หน้าทีผ่ สมส่วนผสมต่างๆ และน�ำ้ ชาทีป่ รุงรสแล้วจะถูกล�ำเลียง
เพื่อบรรจุขวดต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
ประเภทปลอดเชื้อชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic Filling System) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ใหม่ แ ละสดเสมอ และปลอดภั ย สู ง สุ ด ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ผสมส่วนผสมต่างๆ แล้วจะผ่านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ด้วยความร้อนสูงที่อุณหภูมิ 137 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาอันสั้นที่ 4 วินาที
หลังจากนั้นจะท�ำให้เย็นที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสอย่างรวดเร็ว แล้วน�ำ
ผลิตภัณฑ์มาบรรจุลงขวดพลาสติก (PET) และปิดผนึกด้วยฝาพลาสติก
ทีผ่ า่ นการฆ่าเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ล้ว รวมถึงการบรรจุภาชนะกล่องกระดาษทีป่ ลอดเชือ้
เช่นเดียวกันด้วย
ทั้ ง นี้ ทุ ก กระบวนการผลิ ต ดั ง กล่ า วจะมี ร ะบบควบคุ ม และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ในแต่ละขั้นตอนการผลิตตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ในระหว่างการผลิต ระบบการผลิตจะหยุดการผลิตทันทีโดยอัตโนมัติ พร้อมทัง้
รายงานความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีค่ วบคุมการผลิต ณ ขณะนัน้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และลดผลเสียหายต่อสายการผลิตน้อยที่สุด

บรรจุภัณฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง และฉลาก บริษัทฯ
มีกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาถึง
ความน่าเชือ่ ถือของระบบการท�ำงานของผูผ้ ลิตเป็นส�ำคัญ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูผ้ ลิต
บรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามคุณภาพและเวลาที่ก�ำหนดไว้
และมีการสอบทานและติดตามคุณสมบัตขิ องผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างสม�ำ่ เสมอ บริษทั ฯ ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การคัดเลือกผูข้ ายวัตถุดบิ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ การตรวจสอบระบบการท�ำงานของผูข้ าย การประเมินผูข้ าย และ
ก๊าซธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทใน การตรวจสอบสินค้าก่อนการรับเข้ากระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการ
ประเทศไทยแห่งหนึง่ โดยสัญญามีผลบังคับใช้ถงึ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และสามารถ ผลิตมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยโดยใช้ Quality plan ซึง่ เป็นเครือ่ งมืออ้างอิง
ต่ออายุได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิน้ สุดสัญญา มาตรฐานการสุ่มตัวอย่างตาม MIL-STD_105E และมีการตรวจคุณภาพ
สินค้าส�ำเร็จรูป ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ ประสาทสัมผัสตามมาตรฐาน
นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและเพื่อให้ได้มาซึ่งราคา ผลิตภัณฑ์ ก่อนการปล่อยสินค้าออกจากโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่ง
ที่สมเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าผู้ผลิตรายใหญ่ เน้นการรักษาคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�ำระบบการจัดการ
หลายราย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ และ เชิงบูรณาการคุณภาพ-สุขลักษณะ-ความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ การจัดท�ำ
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ�ำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, ISO17025,
ของยอดซื้อรวม
ISO50001 และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-
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ปัจจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิชิตันผูกติดกับคุณตัน

การผู ก ติ ด แบรนด์ ข องอิ ชิ ตั น เข้ า กั บ คุ ณ ตั น เป็ น หนึ่ ง ในกลยุ ท ธ์ ข อง
การสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ จ ดจ� ำ และเป็ น ที่ รั บ รู ้ ข องผู ้ บ ริ โ ภคที่ ไ ด้ ผ ลและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กรณี คุ ณ ตั น มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ นั้ น อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อแบรนด์ของอิชิตัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ ย งนี้ เ ป็ น อย่ า งดี แ ละได้ มี ก ารวางแผนด� ำ เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
แบรนด์ ข องอิ ชิ ตั น มี ค วามเข้ ม แข็ ง โดยไม่ ผู ก ติ ด กั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
ทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนการลดบทบาทของคุณตัน
ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยพยายามทยอยลดการใช้ คุ ณ ตั น ในการ
แสดงโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัทให้ลดน้อยลง ยกเว้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการ
สื่อสารต่อสาธารณะ ผู้บริโภค ลูกค้า ให้รับรู้ว่าเป็นสินค้าของคุณตัน

• ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนสูง ทั้งในด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์
และการท�ำการตลาด ซึง่ รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั
ของกลุม่ เป้าหมาย ดังนัน้ ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษทั ฯ จึงเน้นการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การส�ำรวจความชืน่ ชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ และการศึกษา
ถึงความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนจากการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่เชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนสร้างห้องทดลองของบริษัทเอง
โดยใช้งบลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ของบริ ษั ท ฯ และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ต่ ล ะครั้ ง
จะใช้งบประมาณจ�ำนวนไม่มาก ในส่วนของงบโฆษณาในการออกผลิตภัณฑ์
อาจจะสูง แต่บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมได้ โดยมีแผนว่าถ้าใช้งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์เกิน 50 ล้านบาท แล้วหากสินค้ายังไม่ตดิ ตลาดก็จะมีการพิจารณา
หยุ ด การโฆษณาสิ น ค้ า นั้ น ๆ และเลิ ก ผลิ ต สิ น ค้ า นั้ น หรื อ เก็ บ สิ น ค้ า นั้ น
ออกจากตลาด แต่โดยภาพรวมงบโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้จะอยู่ในวงเงิน
งบประมาณที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งปรับเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม

ส�ำหรับการจัดซื้อใบชานั้น ท�ำสัญญากับคู่ค้า 2-3 รายเสมอ โดยใบชาที่ผลิต/
จัดหาโดยคูค่ า้ แต่ละรายเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ามารถใช้ทดแทนกันได้ หากคูค่ า้ รายใด
ไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้กส็ ามารถซือ้ จากคูค่ า้ รายอืน่ ได้ เนือ่ งจากในการผลิต
เครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ เครื่องดื่มชาเขียวหรือชาด�ำ ซึ่งตั้งต้นจากใบชา
ประเภทเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับการน�ำใบชามาผ่านกระบวนการผลิต หมัก บ่ม
และ เติม Flavor ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ
ไม่ได้มีการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป

• ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในการบริโภค

เนือ่ งจากความปลอดภัยในการบริโภคเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญ ความผิดพลาด
เพี ย งเล็ ก น้ อ ยอาจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญในการคัดเลือก
วั ต ถุ ดิ บ และพิ ถี พิ ถั น ในทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคมั่ น ใจได้ ว ่ า
ผลิ ต ภั ณฑ์ ข องบริ ษั ทฯ มี คุ ณภาพสู ง และได้ มาตรฐานสากล เช่ น GMP,
HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, ISO17025, ISO50001
เป็นต้น ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทุก Lot มีการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐาน
ไว้เพื่อตรวจสอบเชื้ออย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะน�ำออกไปจ�ำหน่ายในท้อง
ตลาด และเก็บป้องกันไว้ส�ำหรับการอ้างอิง โดยในสินค้า 1 Lot จะผลิต
ออกมาเป็นจ�ำนวนมาก ถ้าหากมีการติดเชื้อจะต้องติดเชื้อทั้ง Lot ดังนั้น
ก่ อ นที่ จ ะส่ ง ออกไปจ� ำ หน่ า ยทางแผนกประกั น คุ ณ ภาพจะน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เข้าตรวจสอบในห้อง Lab ก่อนทีจ่ ะมีการปล่อยให้นำ� ผลิตภัณฑ์ออกไปจ�ำหน่าย
ซึง่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ ในทางปฏิบตั ิ
เครื่องจักรของบริษัทฯ เป็นไฮเทคโนโลยี ซึ่งเป็นระบบปิดยังไม่เคยปรากฏ
เรื่องการติดเชื้อ

• ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย

“ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจ�ำนวน 2,068 ล้านบาท ที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด (Floating Rate) อัตราดอกเบี้ย
ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้ โดย
ในเดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ท�ำการจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ได้เงินเพิ่มทุน 3,900 ล้านบาท และได้ท�ำการจ่ายคืน
• ความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวน
เงินกูย้ มื จากกรรมการ และเงินกูส้ ถาบันการเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท ท�ำให้
ของราคาวัตถุดิบหลัก
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ ใบชา น�้ ำ ตาลฟรุ ก โตส น�้ ำ ตาลทราย และ ลดผลกระทบเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างมีสาระส�ำคัญ”
วัตถุปรุงแต่งกลิ่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของต้นทุนการผลิต
สภาพภูมอิ ากาศอันไม่แน่นอนในปัจจุบนั อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตชา • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลัก
และอาจก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลน ซึง่ ส่งผลให้ราคาวัตถุดบิ มีความผันผวน บริษัทฯ กระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
บริษทั ฯ จึงได้มกี ารวางแผนการจัดการล่วงหน้า โดยฝ่ายจัดซือ้ ได้มกี ารท�ำสัญญา (สัดส่วน 56.0% ของยอดขายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ร้านค้า
สัง่ ซือ้ สินค้ากับผูจ้ ำ� หน่ายวัตถุดบิ หลักไว้ลว่ งหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า ส่งและร้านค้าปลีกดัง้ เดิม (Traditional Trade) (สัดส่วน 41.5% ของยอดขาย
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ วัตถุดบิ ในปริมาณทีเ่ พียงพอกับแผนการผลิตในราคาทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ผ่านตัวแทนผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลัก
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดหาวัตถุดบิ จากหลายแหล่งเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการ 3 ราย โดยสัญญาจัดจ�ำหน่ายมีอายุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช
พึง่ พิงคูค่ า้ รายใดรายหนึง่ บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญากับคูค่ า้ จ�ำนวนอย่างน้อย 3 ราย (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั ไอแอมกรีนที จ�ำกัด และบริษทั บุญรอดเอเชีย จ�ำกัด
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งกรณี ที่ ผู ้ ข ายรายหนึ่ ง ไม่ ส ามารถจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ด้วยสัดส่วนการกระจายสินค้าคิดเป็น 79.6%, 12.8% และ 5.1% ของยอด
ขายส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามล�ำดับ (ส่งออก 2.5%) บริษทั ฯ
มาจ�ำหน่ายได้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ
จึงอาจมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลักดังกล่าว โดยการมี
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ผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าหลัก 3 ราย ถือเป็นแนวทางการกระจายความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ตามข้อตกลงโดยขอก�ำหนดไว้ในสัญญาการจัดจ�ำหน่ายกับทาง
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าหลัก คือ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้บริษทั ฯ
สามารถเพิม่ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายได้อกี 2 ราย เพือ่ เป็นการกระจายความเสีย่ ง อย่างไร
ก็ตาม จากความสัมพันธ์อนั ดีทผี่ า่ นมากับผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสินค้าหลักทัง้ 3 ราย และ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ เชื่อว่าผู้จัดจ�ำหน่าย
สินค้าหลักดังกล่าวจะต่ออายุสัญญาจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้บริษัทฯ ต่อไป

• ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง

เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพภู มิ อ ากาศของ
ประเทศไทย และมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสู ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ใ นปั จ จุ บั น
มีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มมีจ�ำนวนมากมาย ก่อให้เกิด
ภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรของผู้ประกอบการที่ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีพอ
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาที่เหมาะสมและไม่สนับสนุนการตัดราคา
โดยจะเน้นการเป็นผู้น�ำในด้านนวัตกรรมการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึง
การจัดกิจกรรมการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชาเขียว ซึ่งการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์
ท�ำได้ล�ำบาก ทางบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องการบริหารจัดการในการผลิตและ
การขนส่ง เพื่อสร้างก�ำไรจากการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการพัฒนา
และออกผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง คือ เครื่องดื่มสมุนไพรภายใต้ตราสินค้า
เย็นเย็น โดยอิชติ นั ซึง่ ยังไม่มคี แู่ ข่งใดทีส่ ามารถพัฒนารสชาติและแบรนด์สนิ ค้า
ได้ดีเท่าบริษัทฯ รวมถึงในปี 2558 บริษัทฯ จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม
ของน�ำ้ ผลไม้ภายใต้ตราสินค้า “ไบเล่” เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเติบโตของบริษทั ฯ
อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางหนึ่ง

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต
เครื่องดื่มชาเขียว

ในปัจจุบันเครื่องดื่มชาเขียวของบริษัทฯ มีอัตราส่วนผสมของน�้ำผลไม้และ
น�้ำพืชผักต่อปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มเป็นไปตามที่ก�ำหนดจึงได้รับยกเว้น
ภาษีสรรพสามิตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การยกเว้นภาษีเครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผลไม้และน�ำ้ พืชผัก ทัง้ นี้ เนือ่ งจากกรมสรรพสามิต
อยู่ระหว่างการสรุปแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียวใหม่
ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียว
ทีเ่ ป็นผลให้ผปู้ ระกอบการชาเขียวไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษี ผลประกอบการของ
ผู้ประกอบการดังกล่าวทุกรายซึ่งรวมถึงบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ
โดยบริษัทฯ จะมีภาระค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมวางแผนในการวาง
แนวทางการจัดการเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แล้ว โดยบริษัทฯ
จะยังคงมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมกับการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ มีสว่ นช่วยในการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนยั ส�ำคัญ
และเป็นรูปธรรมเพือ่ ชดเชยกับต้นทุนค่าภาษีสรรพสามิตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต

• ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย

วิกฤตน�ำ้ ท่วมในปี 2554 ส่งผลให้แผนการผลิตและจ�ำหน่ายของได้รบั ผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสวนอุตสาหกรรมโรจนะได้มีการสร้างก�ำแพงคอนกรีต
ล้อมรอบนิคมฯ เพิ่มอีก 6 เมตร โดยฝังลงไปในดิน 3 เมตร และโผล่พ้นดินอีก
3 เมตร เพื่อป้องกันน�้ำท่วม และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกัน
อุทกภัยได้ในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการซื้อประกันความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ความเสียหายทัง้ หมด และมีแผนการลงทุนในอนาคต ร่วมลงทุนและสร้างโรงงาน
ในต่างประเทศอีกด้วย
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• ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มภาสกรนทีเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
เพียงกลุ่มเดียว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มภาสกรนทีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ในบริษัทฯ
คิดเป็น 59.0% ของทุนช�ำระแล้ว จึงท�ำให้กลุ่มภาสกรนทีสามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ อย่างไรก็ตาม
ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ สามารถตรวจสอบถ่วงดุลมติพเิ ศษซึง่ ต้องใช้คะแนนเสียงสามในสี่
นอกจากนี้ กลุม่ ภาสกรนทีไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาการเข้าท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันกับกลุ่มภาสกรนที ซึ่งความเสี่ยงในข้อนี้อาจจะขัดแย้งกับเรื่อง
ธรรมาภิบาล แต่ในทางกลับกันการถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มครอบครัวคุณตัน
ภาสกรนที เป็นการการันตีว่าคุณตัน ภาสกรนที และภรรยา จะยังคงท�ำ
หน้าที่เป็นผู้บริหารเพื่อบริหารและก�ำหนดทิศทางของบริษัทฯ ที่ถูกสร้างขึ้นมา
อย่ างยากล� ำ บากโดยคุ ณตั น ภาสกรนที แ ละภรรยาเอง ทั้ งนี้ โครงสร้ า ง
การจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยรวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน อีกทั้งในองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่เป็นผู้ที่มี
ความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
งบการเงินและรายงานต่าง ๆ จึงมีสว่ นช่วยให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันกับ
กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะท�ำการพิจารณาเปรียบเทียบ
เงื่อนไขกับบุคคลภายนอกอื่นก่อนและน�ำรายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณา
อนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณีก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติขั้นตอนต่อไป โดยที่บุคคลที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่มีอ�ำนาจอนุมัติในการเข้าท�ำรายการนั้นๆ อีกทั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกๆ ไตรมาส
โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลักๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ผู้ถือกรรมสิทธิ์

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

บริษัทฯ

262

จ�ำนองกับธนาคาร

บริษัทฯ

231.2

-

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (รวมส่วนตกแต่งและระบบภายใน)
- อาคารโรงงานผลิต ส�ำนักงาน และอาคารสนับสนุน
		 ที่ตั้งในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตามโฉนดเลขที่ 13425 และ
		 33355 เฟส 8 ต�ำบลอุทัย อ�ำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัทฯ

1,883.1

จ�ำนองกับธนาคาร

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
- เครื่องจักรในสายการผลิตของโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทฯที่ตั้งใน
		 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

บริษัทฯ

4,172.6

จ�ำนองกับธนาคาร

4. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน

บริษัทฯ

37.9

ไม่มี

5. เครื่องมือและเครื่องใช้

บริษัทฯ

75.5

ไม่มี

6. ยานพาหนะ

บริษัทฯ

14.1

ไม่มี

7. สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัทฯ

64.7

ไม่มี

ที่ตั้ง
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
- ที่ดินเนื้อที่รวม 75-3-80 ไร่ตามโฉนดเลขที่ 13425 และ 33355
		 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทฯ
		 ทีต่ งั้ ในโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เฟส 8 ต�ำบลอุทยั อ�ำเภออุทยั
		 จ.พระนครศรีอยุธยา
- ที่ดินเนื้อที่รวม 72-0-14 ไร่ตามโฉนดเลขที่ 3172
		 ที่ตั้งในโครงการสวน อุตสาหกรรมโรจนะ ต�ำบลอุทัย อ�ำเภออุทัย
		 จ.พระนครศรีอยุธยา

รวม

6,741.1

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ 1-3 น�ำไปจดจ�ำนองไว้กับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ตามข้อ 4.6.7 วงเงินจ�ำนองรวมเท่ากับ 6,112.50 ล้านบาท
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เครื่องหมายบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

บ54348

12 เม.ย. 54

การจัดหาอาหาร
และเครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

บ54349

12 เม.ย. 54

การจัดหาอาหาร
และเครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

บ55390

6 ต.ค. 54

การจัดหาอาหาร
และเครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

เครื่องหมายการค้า
บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนี้

ภายในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 รายการ ดังนี้

เครื่องหมายบริการ

42

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

ค372021
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

น�้ำผลไม้, น�้ำเชื่อมใช้ท�ำ
เครื่องดื่ม, น�้ำดื่ม,
น�้ำแร่ใช้ท�ำเครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

ค372022
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

ค383448
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

น�้ำผลไม้, น�้ำเชื่อม
ใช้ท�ำเครื่องดื่ม, น�้ำดื่ม,
น�้ำแร่ใช้ท�ำเครื่องดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

ค383458
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

ค346374
(ประเทศไทย)

5 มี.ค. 55

ค371265
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

ค386674
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
น�้ำผลไม้,
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี
น�้ำเชื่อมใช้ท�ำเครื่องดื่ม,
น�้ำดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำเครื่องดื่ม

ค 371264
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
น�้ำผลไม้,
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี
น�้ำเชื่อมใช้ท�ำเครื่องดื่ม,
น�้ำดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำเครื่องดื่ม

ค371263
(ประเทศไทย)

30 พ.ย. 54

เบียร์ เหล้าเอล เบียร์ดำ� น�้ำแร่
และน�้ำอัดลม และเครื่อง 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี
ดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
อื่นๆ น�้ำเชื่อมและส่วนผสม
เครื่องดื่ม

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี
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เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

ค408953
(ประเทศไทย)

4 มี.ค. 57

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

ค408946
(ประเทศไทย)

4 มี.ค. 57

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

ค408882
(ประเทศไทย)

4 มี.ค. 57

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
น�้ำผลไม้,
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี
น�้ำเชื่อมใช้ท�ำเครื่องดื่ม,
น�้ำดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำเครื่องดื่ม

ค408938
(ประเทศไทย)

4 มี.ค. 57

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
น�้ำผลไม้,
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี
น�้ำเชื่อมใช้ท�ำเครื่องดื่ม,
น�้ำดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำเครื่องดื่ม

ค408878
(ประเทศไทย)

4 มี.ค. 57

ค408939
(ประเทศไทย)

4 มี.ค. 57

ค408936
(ประเทศไทย)

4 มี.ค. 57

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
น�้ำผลไม้,
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี
น�้ำเชื่อมใช้ท�ำเครื่องดื่ม,
น�้ำดื่ม, น�้ำแร่ใช้ท�ำเครื่องดื่ม

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

ต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 24 รายการ ดังนี้

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

11432/2012
(ประเทศพม่า)

16 ก.ย. 58

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

16 ก.ย. 58 – 16 ก.ย. 61
•คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุ
สัญญาเป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุด
อายุสัญญา

11433/2012
(ประเทศพม่า)

16 ก.ย. 58

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

16 ก.ย. 58 – 16 ก.ย. 61
•คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุ
สัญญาเป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุด
อายุสัญญา

T1213049I
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

T1213048J
(ประเทศสิงคโปร์)

5 ก.ย. 55

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

011159068
(ประเทศกลุ่มสมาคม
เศรษฐกิจยูโร 27 ประเทศ)

14 ม.ค. 56

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

971686
(ประเทศนิวซีแลนด์)

22 ม.ค. 56

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

27068
(ประเทศลาว)

10 พ.ค. 56

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
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เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

27069
(ประเทศลาว)

10 พ.ค. 56

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

302787788
(ประเทศฮ่องกง)

1 พ.ย. 56

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

302787779
(ประเทศฮ่องกง)

1 พ.ย. 56

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

49533/14
(ประเทศกัมพูชา)

1 ม.ค. 56

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

49534/14
(ประเทศกัมพูชา)

1 ม.ค. 56

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

2012056944
(ประเทศมาเลเซีย)

5 ก.ย. 55

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

2012056945
(ประเทศมาเลเซีย)

5 ก.ย. 55

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

01650792
(ประเทศไต้หวัน)

16 มิ.ย. 57

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

01650792
(ประเทศไต้หวัน)

16 มิ.ย. 57

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

48,220
(ประเทศบรูไน)

10 ก.ค. 55

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

48,220
(ประเทศบรูไน)

10 ก.ค. 55

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

1512052
(ประเทศออสเตรเลีย)

10 ก.ย. 56

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

1512052
(ประเทศออสเตรเลีย)

10 ก.ย. 56

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

IDM000405922
(ประเทศอินโดนีเซีย)

23 ม.ค.57

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

47

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

IDM000405922
(ประเทศอินโดนีเซีย)

23 ม.ค.57

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

IDM000405923
(ประเทศอินโดนีเซีย)

23 ม.ค.57

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

TMA908
(ประเทศแคนาดา)

20 ก.ค. 58

ชา, ชาเขียว, เครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของชา

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

ไบเล่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจ�ำนวนทั้งสิ้น 30 รายการ ดังนี้

เครื่องหมายบริการ

-
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เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

351117
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

369430
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

กาแฟ ชา โกโก้ เครื่องดื่ม
ที่มีช็อคโกเล็ตผสม
ลูกกวาด ไอศกรีม น�้ำเข็ง
ปรุงรส หัวน�้ำเชื้อ
ใช้ปรุงอาหาร ยกเว้น
หัวน�้ำมันหอมระเหย

ขวด

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

425983
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

เครื่องดื่มที่ส่วนผสมของ
น�้ำผลไม้
โซดาชนิดไม่อัดลม
โซดาอัดลม น�้ำผลไม้

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

351116
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

เครื่องดื่มนมปรุงรส
นมเปรี้ยว
นมเปรี้ยวแช่แข็ง
แยมผิวส้ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

425984
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

เครื่องดื่มที่ส่วนผสมของ
น�้ำผลไม้
โซดาชนิดไม่อัดลม
โซดาอัดลม น�้ำผลไม้

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

434390
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

น�้ำโซดา น�้ำแร่ น�้ำอัดลม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

434389
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

น�้ำโซดา น�้ำแร่ น�้ำอัดลม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

369670
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

ขวด

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

348221
(ประเทศไทย)

16 พ.ค. 57

น�้ำโซดา น�้ำแร่ น�้ำอัดลม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด
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เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

17134
(ประเทศเวียดนาม)

30 ก.ย. 57

เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำอัดลมและ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้และ
น�้ำผลไม้น�้ำเชื่อมและส่วน
ผสมอื่นๆ

KH/3279/93
(ประเทศกัมพูชา)

21 ก.ค. 57

เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำอัดลมและ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด
เครื่องดื่มรสผลไม้และ
น�้ำผลไม้น�้ำเชื่อมหรือสิ่งที่
ท�ำขึ้นเพื่อใช้ท�ำเครื่องดื่ม

40-319639
(ประเทศเกาหลี)

30 พ.ค. 57

น�้ำอัดลม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

40-43998
(ประเทศเกาหลี)

30 พ.ค. 57

น�้ำแข็ง

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

8051/2014
(ประเทศพม่า)

27 มิ.ย. 57

T5316335I
(ประเทศสิงคโปร์)

16 มิ.ย. 57

เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำอัดลมและ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้และ
น�้ำผลไม้น�้ำเชื่อมและ
ส่วนผสมอื่นๆ

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

T5316336G
(ประเทศสิงคโปร์)

16 มิ.ย. 57

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

T7460498B
(ประเทศสิงคโปร์)

16 มิ.ย. 57

778887
(ประเทศอินเดีย)

30 พ.ค. 57

778888
(ประเทศอินเดีย)

30 พ.ค. 57

4-2001-00259
(ประเทศฟิลิปปินส์)

30 พ.ค. 57

19741340
(ประเทศฮ่องกง)

30 ธ.ค. 57

19500327AB
(ประเทศฮ่องกง)

30 ธ.ค. 57

เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำอัดลมและ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้และ
น�้ำผลไม้น�้ำเชื่อมและ
ส่วนผสมอื่นๆ

กาแฟ, ชา, โกโก้,
กาแฟเทียม,
ชาเขียวพร้อมดื่ม

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

เบียร์, น�้ำแร่, น�้ำอัดลมและ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้และ
น�้ำผลไม้น�้ำเชื่อมและ
ส่วนผสมอื่นๆ

เครื่องดื่มปราศจาก
คาร์บอนไดออกไซด์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ , 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
น�้ำผลไม้, น�้ำอัดลม
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

น�้ำเชื่อม,
เครื่องดื่มปราศจาก
คาร์บอนไดออกไซด์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด
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เครื่องหมายบริการ

52

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

19520606AA
(ประเทศฮ่องกง)

30 ธ.ค. 57

ส่วนผสมอาหาร, น�้ำแร่
,รูทเบียร์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

S/007869
(ประเทศมาเลเซีย)

29 พ.ค. 58

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

147690
(ประเทศจีน)

14 ส.ค. 58

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

86030345
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

4 พ.ย. 58

น�้ำส้ม และ น�้ำองุ่น

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

0392325
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

4 พ.ย.58

น�้ำองุ่น น�้ำองุ่นเข้มข้น
น�้ำมะเขือเทศ และ
น�้ำมะเขือเทศเข้มข้น

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

0370634
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

10 พ.ย.58

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
เครื่องดื่มน�้ำผลไม้
และต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี
ไม่มีก�ำหนด

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

16628
(ประเทศแคนาดา)

20 พ.ย.58

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

15 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 15 ปี
ไม่มีก�ำหนด

166629
(ประเทศแคนาดา)

20 พ.ย.58

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

15 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน
และต่ออายุได้ทุกๆ 15 ปี
ไม่มีก�ำหนด

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิบัตรจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ ดังนี้

เครื่องหมายบริการ

เลขทะเบียน

วันที่จดทะเบียน

ส�ำหรับบริการ

ระยะเวลาคุ้มครอง

ขวด

1102001146

12 เม.ย. 54

ขวด

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

ขวด

1102001147

12 เม.ย. 54

ขวด

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

ขวด

1102001148

12 เม.ย. 54

ขวด

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

ขวด

1102001237

26 เม.ย. 54

ขวด

10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 4.7 ล้านบาท และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
จ�ำนวน 84.1 ล้านบาท รวมเป็น 88.8 ล้านบาท

สรุปสาระส�ำคัญของสัญญา
1. สัญญาจ้างผลิต
บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาจ้างผลิตสินค้ากับผูผ้ ลิตจากภายนอกหลายรายเพือ่ เป็นผูร้ บั จ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯ โดยสัญญาได้มกี ารระบุถงึ การผลิต
และจัดส่งผลิตภัณฑ์ ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการผลิต สิทธิในสูตรของผลิตภัณฑ์ (กรณีน�ำสูตรของผลิตภัณฑ์ ไปใช้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากบริษัทฯ ก่อน) การรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ ราคาและเงื่อนไขการช�ำระเงิน โดยสัญญามีอายุส่วนใหญ่ประมาณ 1 ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้กรณีกระท�ำผิดสัญญา และคู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญา
เป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
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2. สัญญาซื้อขายวัตถุดิบ
บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซือ้ ขายวัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯ คือ ใบชา กับบริษทั ผูข้ ายใบชาหลายราย โดยสัญญาได้มกี ารระบุถงึ
ชนิดผลิตภัณฑ์ ราคาและเงื่อนไขการช�ำระเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบที่ส�ำคัญอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ น�้ำเชื่อม
น�้ำตาลทรายขาว กลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ กับบริษัทผู้ขายหลายราย โดยสัญญามีอายุส่วนใหญ่ประมาณ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้กรณีกระท�ำผิดสัญญา และคู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญาเป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา

3. สัญญาซื้อขายกล่องและบรรจุภัณฑ์
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายกล่องและบรรจุภัณฑ์ประเภท Preform และ กล่อง UHT รวมถึงฉลากบรรจุภัณฑ์กับบริษัทผู้ขายหลายราย โดยสัญญาได้
มีการระบุชนิดผลิตภัณฑ์ ราคาและเงื่อนไขการช�ำระเงิน และการส่งมอบสินค้า โดยสัญญามีอายุส่วนใหญ่ประมาณ 1-3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้กรณีกระท�ำผิดสัญญา และการต่ออายุสัญญานั้นมีทั้งแบบ ก) คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญา
เป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ข) ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจนกว่าจะบอกเลิกสัญญา

4. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด โดยสัญญามีอายุ 7 ปี และได้ก�ำหนดจ�ำนวนและราคาขาย
ตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงเจรจารายละเอียดและเงื่อนไขการซื้อขายร่วมกันให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันปฏิทินก่อนวันสิ้นสุดของสัญญา
มิฉะนั้นให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลง ณ วันสิ้นสุดของระยะเวลาของสัญญา

5. สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่สัญญา
สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานที่ท�ำการ

พื้นที่เช่า

เงื่อนไข/อัตราค่าเช่า

• อัตราค่าเช่า 2,712 บาท/เดือน
• ชั้นที่ 28 อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ II บริเวณ 28/Corridor
รวมเนื้อที่ 13.56 ตร.ม.

• ผู้เช่า: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)

ระยะเวลา
• 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59
• คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญา
เป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา

• ผู้ให้เช่า: บริษัท ชาญอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่สัญญา: 11 ส.ค. 56

สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
เพื่อใช้เป็นส�ำนักงานที่ท�ำการ
• ผู้เช่า: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
• ผู้ให้เช่า: กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์บางกอก
วันที่สัญญา: 11 ส.ค. 56
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• ชั้นที่ 28 อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ II ยูนิตเลขที่ F28/A
บางส่วน, B,C,D เลขที่
2922/300 (บางส่วน),
2922/301-303 รวมเนื้อที่
901.55 ตร.ม.

• อัตราค่าเช่า 180,310 บาท/เดือน • 11 ส.ค. 56 – 10 ส.ค. 59
• คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญา
เป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา

6. สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า

คู่สัญญา

เงื่อนไข

ระยะเวลา

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า • แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม

• 1 พ.ย. 57 – 30 ต.ค. 60

ผู้ผลิต: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)

• คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญา
เป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา

ตามทีร่ ะบุในสัญญารวมถึงผลิตภัณฑ์ทแี่ ก้ไขเพิม่ เติมและขยายออกไป
ด้วยโดยมีเงื่อนไขการก�ำหนดราคาขายตามที่ได้ตกลงกัน

• ช่องทางการค้าทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade

ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย: บริษทั บุญรอดเอเซีย จ�ำกัด
วันที่สัญญา: 9 ต.ค. 57

• คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ กรณี
คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ในสัญญาฯ

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า • แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม
ผู้ผลิต: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
ผู้จัดจ�ำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

• 1 ก.พ. 54 – 31 ม.ค. 59
ตามทีร่ ะบุในสัญญา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทแี่ ก้ไขเพิม่ เติมและขยายออกไป
ด้วยโดยมีเงื่อนไขการก�ำหนดราคาขายตามที่ได้ตกลงกัน
• การต่ออายุสัญญาเป็นไป
โดยอัตโนมัติโดยมีก�ำหนดครั้งละ
3 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดได้บอก
• ช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ทั้งช่องทาง Modern Trade
ความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญา
และ Traditional Trade
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า
6 เดือนก่อนวันครบก�ำหนด

วันที่สัญญา: 14 ม.ค. 54

• คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ กรณี
คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ในสัญญาฯ

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า • แต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวส�ำหรับผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม
ผู้ผลิต: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
ผู้จัดจ�ำหน่าย: บริษัท อิชิตัน เทรดดิ้ง
จ�ำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท
ไอแอมกรีนที จ�ำกัด)

• 1 ก.ค. 57 – 30 มิ.ย. 60

ตามทีร่ ะบุในสัญญา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทแี่ ก้ไขเพิม่ เติมและขยายออกไป
ด้วยโดยมีเงื่อนไขการก�ำหนดราคาขายตามที่ได้ตกลงกัน
• คู่สัญญาพิจารณาต่ออายุสัญญา
เป็นครั้งไปเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา
• ช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ทั้งช่องทาง Modern Trade
และ Traditional Trade
• คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ กรณี
คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติผิดเงื่อนไข
ในสัญญาฯ

วันที่สัญญา: 20 มิ.ย. 57
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7. สัญญากู้ยืมเงิน
- สัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกู้จ�ำนวน 972.0 ล้านบาท
วันที่ท�ำสัญญา

4 เมษายน 2555

สัญญา

สัญญากู้ยืมเงิน และ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินลว. 4 เมษายน 2555

ผู้กู้

บริษัทฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อช�ำระค่าที่ดินและพัฒนาที่ดิน เครื่องจักรอุปกรณ์

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินกู้ระยะยาวครบก�ำหนดช�ำระวันที่ 31 มีนาคม 2564 จ�ำนวน 972.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย (%)

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%

การช�ำระคืนหนี้

• 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
• ช�ำระดอกเบี้ยวันท�ำการสุดท้ายของทุกเดือน โดยเริ่มช�ำระตั้งแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้

หลักประกัน

• จ�ำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
• จ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามเลขที่โฉนดดังนี้
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

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

• อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (DSCR*): 1.25X
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E**): 2.8X
• นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวคงการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า 30% ของทุนจดทะเบียน
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- สัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 1 วงเงินกู้จ�ำนวน 600.0 ล้านบาท
วันที่ท�ำสัญญา

14 ตุลาคม 2557

สัญญา

สัญญากู้ยืมเงิน

ผู้กู้

บริษัทฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อลงทุนเครื่องจักรส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ PET

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินกู้ระยะยาว จ�ำนวน 600 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย (%)

วันที่เริ่มเบิก – งวดสุดท้าย

การช�ำระคืนหนี้

• ช�ำระทุกเดือนโดยเริ่มช�ำระงวดแรกเดือน ต.ค. 58 ดังนี้

BIBOR (6เดือน)
บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี

งวดที่ 1-83 ช�ำระคืนงวดละ 7.14 ล้านบาท
งวดสุดท้าย ช�ำระหนี้คงเหลือทั้งหมด
• ช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้งวดแรก

หลักประกัน

• จ�ำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
• จ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามเลขที่โฉนดดังนี้
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

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

• อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (DSCR*): 1.25X
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E**): 2.8X
• นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวคงการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า 30% ของทุนจดทะเบียน
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- สัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 วงเงินกู้จ�ำนวน 1,860.0 ล้านบาท
วันที่ท�ำสัญญา

20 สิงหาคม 2555

สัญญา

Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement

ผู้กู้

บริษัทฯ

วัตถุประสงค์

• Bridge Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพือ่ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Non commit credit)
• Medium-Term Loan Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพื่อช�ำระคืนเงินต้นคงค้างของวงเงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) ซึ่งลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์
ส�ำหรับสายการผลิตใหม่และระบบการจัดเก็บอัตโนมัติ (Non commit credit)
• Revolving Credit Facility Agreement and Guarantee Agreement
เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียน, จัดหาวัสดุอปุ กรณ์, หนังสือค�ำ้ ประกันค่าไฟฟ้าและค่าภาษีอากรน�ำเข้า
(Non commit credit)

วงเงินสินเชื่อ

Bridge Loan
990.0 ล้านบาท

Medium-Term Loan
770.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย (%)

ส�ำหรับการกู้เงินตรา USD:
6 เดือน SIBOR + 1.5%
ส�ำหรับการกู้เงินบาท THB:
6 เดือน BIBOR + 1.25%
ส�ำหรับการกู้เงินสกุลอื่น:
ต้นทุนทางการเงิน + 1.50%

การช�ำระคืนหนี้

5 ปี นับแต่วันที่เบิกถอนเงินกู้เป็นครั้ง
360 วัน ทั้งนี้ ยอดคงค้างของ Bridge
Loan จะโอนไปเป็น Term Loan ในจ�ำนวน แรก (ก�ำหนดให้เบิกภายในวันที่
22 ก.พ. 2557)
ไม่เกินมูลค่าบังคับขายของหลักประกัน
แบ่งช�ำระเป็นงวดละ 3 เดือน รวม
ทั้งหมด 19 งวด โดยเริ่มช�ำระใน 6
เดือนนับแต่วันที่เบิกถอนเงินกู้เป็น
ครั้งแรก

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ส�ำคัญ
58

6 เดือน BIBOR + 1.25%

Revolving Credit
100.0 ล้านบาท
L/T: BIBOR Rate + 1.0%
O/D: MOR-2.5%
LG: 1.0%

-

- จ�ำนองเครื่องจักรและอุปกรณ์ มูล
จ�ำนอง 924 ล้านบาทกรรมสิทธิ์บมจ.
อิชิตัน กรุ๊ป
- จ�ำนองเป็นล�ำดับสองของที่ดิน
ตามเลขที่โฉนด 13425, 33355
จ.พระนครศรีอยุธยา มูลจ�ำนอง 20
ล้านบาท กรรมสิทธิ์บมจ. อิชิตัน
กรุ๊ป
• สงวนและด�ำรงอยู่ของกิจการของผู้กู้ ตลอดจนสิทธิ์ เอกสิทธิ์ และสิทธิทางการตลาด (แฟรนไชส์) ทั้งปวง

- สัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 3 วงเงินกู้จ�ำนวน 1,000.0 ล้านบาท
วันที่ท�ำสัญญา

12 กรกฎาคม 2556

สัญญา

สัญญากู้ยืมเงิน

ผู้กู้

บริษัทฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อซื้อเครื่องจักรส�ำหรับการผลิตในโรงงานเฟส 2

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินกู้ระยะยาวระยะเวลา 7 ปี จ�ำนวน 1,000.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย (%)

ปีที่ 1-2

CIMB T’s MLR - 2.625%

ปีที่ 3 เป็นต้นไป

CIMB T’s MLR - 2.0%

การช�ำระคืนหนี้

• ปลอดช�ำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก
• ช�ำระหนี้เงินต้นเป็นรายงวดๆ ละ ไม่น้อยกว่า 25.0 ล้านบาท ห่างกันงวดละ 1 เดือน
โดยช�ำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดในงวดสุดท้าย
• ช�ำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยเริ่มช�ำระตั้งแต่เดือนที่เบิกรับเงินกู้

หลักประกัน

• จ�ำนองเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์
• จ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามเลขที่โฉนดดังนี้
- จ�ำนองล�ำดับสามโฉนดเลขที่ 13425, 33355 จ.อยุธยา มูลจ�ำนองไม่เกิน 1,403 ล้านบาท กรรมสิทธิ์ บจ. อิชิตัน กรุ๊ป

เงื่อนไขอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

• อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (DSCR*): 1.25X
• ห้ามจ่ายปันผลกรณี DSCR ต�่ำกว่า 1.25X กรณี DSCR สูงกว่า 1.25X สามารถจ่ายปันผลได้(สามารถจ่ายปันผล
ได้โดยไม่มีเงื่อนไขบังคับ ภายหลังเป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายปันผล ภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E*): 2.5X
• นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวคงการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า 30% ของทุนจดทะเบียน
• ผู้กู้ตกลงไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือโครงสร้างผู้บริหารอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยนายตัน ภาสกรนทีและ
ครอบครัวต้องคงการถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า 30% และนายตันและนางอิง ภาสกรนทีจะต้องด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากู้เงิน เว้นแต่ผู้กู้จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าและ
ได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้เป็นลายลักษณ์อักษร (บริษัทฯ ได้แจ้งและได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้เกี่ยวกับการ
ยื่นค�ำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแล้ว)
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8. กรมธรรม์ประกันภัย
- อาคาร โรงงานผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยา
บริษทั ฯได้เข้าท�ำสัญญากับ บริษทั ไทยพาณิชย์ สามัคคี ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ครอบคลุมทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของโรงงานผลิตที่ จ. พระนครศรีอยุธยา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ตั้งโรงงาน

เฟสที่ 1

วันที่ท�ำสัญญา

เฟสที่ 2
31 ธันวาคม 2558

ประเภทกรมธรรม์

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ระยะเวลาคุ้มครอง

31 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

9,064 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

ส่วนที่ 1) ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด
ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน�้ำ ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากลมพายุ
ภัยไฟป่า ภัยจากน�้ำท่วม ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น�้ำหรือสึนามิ ภัยนัดหยุดงาน
การจลาจล หรือการกระท�ำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากการลุกไหม้หรือการระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติ และอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
ที่มิอาจคาดถึงจากปัจจัยภายนอก หรือภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
(GIA Form) ทุนประกันภัย 7,063.9 ล้านบาท
ส่วนที่ 2) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
คุ้มครองการหยุดชะงักหรือการกระทบกระเทือนต่อธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีผลต่อเนื่องจากการสูญเสียหรือเสีย
หายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันไว้จากภัยที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงภัย
จากการขยายความคุม้ ครองต่างๆ อันส่งผลให้เกิดการสูญเสียก�ำไรขัน้ ต้น เนือ่ งจากการลดลงของยอดขายและการเพิม่ ขึน้
ของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ และความสูญเสียหรือเสียหาย อันมีสาเหตุมาจากการช�ำรุดเสียหายหรือขัดข้องของ
ระบบกลไก ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ ระยะเวลาชดใช้ 12 เดือน ทุนประกันภัย 2,000 ล้านบาท

เงื่อนไขอื่น

ความเสียหายส่วนแรก
ส่วนที่ 1-ประกันความเสี่ยงภัยทรัยพ์สิน
1) 3,000.- บาท ส�ำหรับความเสียหายในแต่ละครั้งและทุกครั้ง ยกเว้น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและ
หรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยจาการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอย
ภัยกระจก ภัยเนื่องจากน�้ำ
2) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต�่ำ 100,000.- แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่าส�ำหรับ ความสูญเสียหรือความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์เครื่องจักร และหม้อก�ำเนิดไอน�้ำ และถังอัดความดันอันเนื่องมาจากความบกพร่องของเครื่องจักร
การเดินก�ำลัง การรัดวงจร ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
3) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต�่ำ 30,000.- บาท แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่าของความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ต่อแต่ละอุบัติเหตุและทุกครั้ง จากภัยจากน�้ำท่วม
4) 3,000.- บาท ต่อครั้ง และทุกครั้ง ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 2 –ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
1) 5 วัน ส�ำหรับความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้ง
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- อาคารส�ำนักงาน
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญากับ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ครอบคลุมทรัพย์สินบางส่วนของอาคารส�ำนักงานใหญ่ที่อาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ท�ำสัญญา

1 มกราคม 2558

ประเภทกรมธรรม์

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

5 ล้านบาท

ผู้เอาประกันภัย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สถานที่เอาประกันภัย

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

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ฝ้าเพดาน เครื่องใช้ส�ำนักงาน กระจกอาคาร กระจกอื่นๆ และวัสดุเปราะบางทุก
ชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย
รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลรักษาทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ และรวมถึงทรัพย์สินส่วนกลาง
ทุกชนิดและทรัพย์สินอื่นๆ

ความคุ้มครอง

คุม้ ครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจากการไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน
ภัยเนือ่ งจากน�ำ้ ภัยจากการเฉีย่ วและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยจากน�ำ้ ท่วม ภัย
จากลูกเห็บ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือ คลืน่ ใต้นำ�้ หรือสึนามิ ภัยนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท�ำอันมี
เจตนาร้าย ภัยจากการลุกไหม้ หรือ การระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติ และอุบตั เิ หตุตา่ งๆทีม่ อิ าจคาดถึงจากปัจจัยภายนอก
หรือภัยอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน ข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ (GIA Form)
จ�ำกัดความรับผิด: คุม้ ครองความสูญเสียหรือเสียหายจากภัยน�ำ้ ท่วมในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลา
เอาประกัน

เงื่อนไขอื่น

ความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย
1) ไม่มี ส�ำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือ
การชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากไฟป่า ภัยจากการลุกไหม้หรือการระอุหรือการระเบิดตามธรรมชาติ
2) 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต�่ำ 20,000.- บาทแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า ของความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ต่อแต่ละอุบัติเหตุและทุกครั้ง จากภัยน�้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือ
คลื่นใต้น�้ำหรือสึนามิ ภัยนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท�ำอันมีเจตนาร้าย
3) 3,300.- บาท ส�ำหรับความเสียหายในแต่ละครัง้ และทุกครัง้ ส�ำหรับความเสียหายอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1),2) ข้างต้น

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 เนื่ อ งจากผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท
มีประสบการณ์และความช�ำนาญในธุรกิจเครือ่ งดืม่ โดยเป็นการลงทุนในสัดส่วนทีม่ ากพอให้บริษทั เข้าร่วมบริหารจัดการและก�ำหนดแนวทางของธุรกิจดังกล่าวได้
นอกจากบริษัทที่ร่วม ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษทั อิชติ นั กรุป๊
จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน
		
ทุนที่ช�ำระแล้ว
		

จ�ำนวน 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,300,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
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 2558 มีดังนี้
ล�ำดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วน

กลุ่มนายตันและนางอิง ภาสกรนที
1

นายตัน ภาสกรนที

450,639,600

34.66

2

นางอิง ภาสกรนที *

120,000,000

9.23

3

นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร

80,000,000

6.15

4

นายเอวี่ย จิ้น โช

59,842,000

4.60

5

นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร

40,000,000

3.08

6

น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร

38,900,000

2.99

7

น.ส.วริษา ภาสกรนที

30,000,000

2.31

8

นายวุฒิไกร สายนาค

20,000,000

1.54

9

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

18,489,200

1.42

10

RBC INVESTOR SERVICES TRUST

17,693,500

1.36

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นางอิง ภาสกรนที มีสัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 4.62

การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 40 ของก� ำ ไรสุ ท ธิ ภ ายหลั ง การหั ก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลและการจั ด สรรทุ น ส� ำ รองตามกฎหมาย
โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั งบการเงินรวมเป็นส�ำคัญ และต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท
รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินก�ำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2557 และก�ำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยมติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
13 สิงหาคม 2557 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ�ำนวน 650 ล้านบาท
โดยจ่ายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก 650 ล้านบาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะกระท�ำเมื่อได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือประจ�ำปี 2558 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 120.5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ส�ำหรับปี 2558 บริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานปี 2558 โดยมติจากคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 325 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
อีก 325 ล้านบาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะกระท�ำเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือประจ�ำปี 2559 คิดเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งสิ้น 650 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 80.0 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
รายละเอียด
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)

ปี 2558

1.00

0.50

-

เงินปันผลระหว่างกาล

0.50

0.25

-

เงินปันผลงวดสุดท้าย

0.50

0.25

120.50

80.0

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
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ปี 2557

โครงสร้างการจัดการ 2558

กรรมการผูอำนวยการ

คุณตัน ภาสกรนที
รองกรรมการผูอำนวยการ

คุณอิง ภาสกรนที

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญช�การเง�น

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานธุรกิจเคร�่องดื่ม

คุณปร�ชา อัจฉรานนท คุณธนพันธ คงนันทะ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญช�การเง�น

คุณอภิชาติ สุขจ�รวัฒน

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานโรงงาน

คุณว�โรจน สุภาสูรย

ผูอำนวยการ
สายงานธุรกิจเคร�่องดื่ม

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้แก่ คุณเอวี่ย จิ้น โช ที่ปรึกษาด้านการผลิต
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์
ประกอบ คุณสมบัติ และการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
		

นายตัน		
ภาสกรนที		
นางอิง		
ภาสกรนที		
นายเอวี่ย จิ้น โช			
นายวิโรจน์		
สุภาสูรย์		
นายธนพันธุ์
คงนันทะ		
น.ส.อารยา
พานิชายุนนท์
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์*
นายประสาน
ลิ้มพิพัฒนกุล
นายอิสสระชัย
เดชาฤทธิ์		
นายอภิชาติ
สุขจิรวัฒน์		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : *พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ ชื่อเดิมคือ พล.อ.ต. ไพฑูรย์ หรี่จินดา

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายตัน ภาสกรนที หรือ นางอิง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเอวี่ย จิ้น โช หรือ
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ หรือ นายธนพันธุ์ คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการมีอำ� นาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีการควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
6. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแล (Monitoring and Supervision)
การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำ� นาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ และคณะอนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม
รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
		
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ท�ำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. จัดท�ำรายรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
		 ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
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บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ
สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ
ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธกรรมการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้ง
ยังรวมถึงการส่งเสริมและการก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าทีอ่ ย่างทุม่ เทและซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นหลักส�ำคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร
สนับสนุนคณะผูบ้ ริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การบริหารงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ควบคูก่ บั การส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญอย่างสม�ำ่ เสมอ

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
		

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์		
นายประสาน		
นายอิสสระชัย		
นายสุมล			

นิมมลธนากรณ์
ลิ้มพิพัฒนกุล*
เดชาฤทธิ์		
โฮ้บ�ำเพ็ญ		

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
		
ธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
		

นางอิง			
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์		
นายวิโรจน์			
นายธนพันธ์		
นายอภิชาติ		

ภาสกรนที		
นิมมลธนากรณ์
สุภาสูรย์		
คงนันทะ		
สุขจิรวัฒน์		

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยง
ของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร
3. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
		

นายอิสสระชัย
นายประสาน
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�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนการสรรหา
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�ำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีต�ำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การก�ำหนดค่าตอบแทน
1. จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. ก�ำหนดค่าตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค�ำชี้แจง ตอบค�ำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดทีเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		

นายตัน
ภาสกรนที
นางอิง
ภาสกรนที
นายเอวี่ย จิ้น โช*		
นายปรีชา
อัจฉรานนท์
นายวิโรจน์
สุภาสูรย์
นายธนพันธุ์
คงนันทะ
นายอภิชาติ
สุขจิรวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายเอวี่ย จิ้น โช เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
		
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558

ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้กรรมการบริหารมีอำ� นาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงือ่ นไข กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั เว้นแต่รายการ
ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอ�ำนาจจัดท�ำ เสนอแนะ และก�ำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก�ำหนดแผนธุรกิจ อ�ำนาจการบริหาร ก�ำหนดงบประมาณส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาอนุมัติ และด�ำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. มีอ�ำนาจด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งจัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียด
ของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทฯ
5. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันหรือการช�ำระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการด�ำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการก�ำหนดวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า
200 ล้านบาท หรือจ�ำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งการก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหลายของบริษัทฯ
7. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจ�ำปีและการจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ ยกเว้น ต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการขึ้นไป
8. มีอ�ำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่าต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับ
มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการ โดยมี
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
1.
2.
3.
4.

ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
จัดท�ำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั
ด�ำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ และมีหน้าทีร่ ายงานผลการด�ำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
69

5. มีอำ� นาจพิจารณาอนุมตั กิ ารกูห้ รือการขอสินเชือ่ ใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผูค้ ำ�้ ประกัน หรือการช�ำระเงินหรือใช้จา่ ยเงินเพือ่ ธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการด�ำเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการก�ำหนดวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า
100 ล้านบาทหรือจ�ำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
รายการ

อ�ำนาจอนุมัติ

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการบริหารงาน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงินในการซื้อทรัพย์สิน

ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งจ่ายตามสัญญา

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

การตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่ารับรอง

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่าการกุศลและสินค้าเผยแพร่

ไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงการเข้าท�ำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
7. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�ำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่
ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการลงไป ตามล�ำดับ
8. ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็นไปตามนโยบาย และเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพือ่ รักษาระเบียบวินยั
ภายในองค์กร
9. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การด�ำเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
10. มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้
บุคคลอืน่ ใดหนึง่ คนหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว
มีอ�ำนาจตามที่กรรมการผู้อ�ำนวยการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้อ�ำนวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการมอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
		
ทั้งนี้การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อ�ำนวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจหรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากกรรมการผูอ้ ำ� นวยการสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง กรรมการผูอ้ ำ� นวยการไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน ตามรายชื่อและต�ำแหน่งดังนี้
1. นายตัน		
ภาสกรนที กรรมการผู้อ�ำนวยการ
2. นางอิง		
ภาสกรนที รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
3. นายปรีชา
อัจฉรานนท์
รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ		
รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม
5. นายวิโรจน์
สุภาสูรย์		
รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานโรงงาน

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�ำหนดวาระการ
ประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการและเลขานุการบริษัท
จะด�ำเนินการจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุม ในการประชุม
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ประธานได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผูป้ ระมวล
ความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชุม เอกสารจะถูกจัดเก็บเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
รายนามคณะกรรมการ

1.

ต�ำแหน่ง

นายตัน ภาสกรนที

ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร
2. นางอิง ภาสกรนที
รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
3. นายเอวี่ย จิ้น โช
กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์
กรรมการ
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
10. นายปรีชา อัจฉรานนท์
กรรมการบริหาร

การประชุมประจ�ำปี 2558
บริษัทฯ ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง สรรหาและ
ก�ำหนดค่า
ตอบแทน
5/5
-

บริหาร
10/10

5/5

-

4/4

4/4

10/10

4/5
5/5

-

3/4

-

2/3
10/10

5/5

-

4/4

-

10/10

5/5
5/5

5/5

4/4

-

-

5/5

5/5

-

4/4

-

4/5

4/5

-

4/4

-

-

-

-

-

10/10

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจ�ำนวนกรรมการที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน
ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน) ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
รายนามคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

ปีที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
2553
2553
2554
2556
2556
2553
2556
2556
2556

วันที่ได้รับแต่งตั้งจาก
การสรรหา/การแต่งตั้ง การแต่งตั้ง
ในครั้งถัดไป
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประเภทของกรรมการ
เป็นกรรมการ
ครั้งล่าสุด
ในปี 2559
2556
ประธานกรรมการ
ใช่
2562
2557
กรรมการ
ไม่ใช่
2560
2557
กรรมการ
ใช่
2562
2556
กรรมการ
ไม่ใช่
2560
2558
กรรมการ
ไม่ใช่
2561
2556
กรรมการ
ใช่
2562
2558
กรรมการอิสสระ
ไม่ใช่
2561
2558
กรรมการอิสสระ
ไม่ใช่
2561
2557
กรรมการอิสสระ
ไม่ใช่
2560
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยให้
น�ำส่งส�ำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม ท�ำสรุป และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จ�ำนวนหุ้น
จ�ำนวนหุ้น
ล�ำดับ
รายชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)
1 นายตัน ภาสกรนที
180,000,000
450,639,600
2 นางอิง ภาสกรนที
120,000,000
60,000,000
(60,000,000)
3 นายเอวี่ย จิ้น โช
59,858,000
35,000,000
(24,842,000)
4 นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
20,926,600
926,600
(20,000,000)
5 นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
7,277,400
7,277,400
6 นายธนพันธุ์ คงนันทะ
6,670,000
6,670,000
7 พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
8 นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
9 นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
-

หมายเหตุ
ระหว่างปีรบั โอนคืนจากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ แทน
โอนให้บุตร 2 คนๆ ละ 30,000,000
โอนให้ภริยา
โอนคืนคุณตันส�ำหรับส่วนที่ถือแทน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริหาร
ล�ำดับ
1

รายชื่อ
นายปรีชา อัจฉรานนท์

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)
-

1,500,000

1,500,000

หมายเหตุ

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท
โดยมีข้อมูลประวัติ ดังนี้
ชื่อ-สกุล			
:
นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์
ต�ำแหน่ง			
:
เลขานุการบริษัท
อายุ (ปี)			
:
50 ปี
สัญชาติ			
:
ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา/
:
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัติการอบรม		
:
หลักสูตร DAP 106/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
				
:
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)			
:
0.44
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		
:
ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานย้อนหลัง
:
ระยะเวลา

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีและการเงิน

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

ปี 2545 - 2554

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
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ระยะเวลา

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปี 2541 - 2545

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บจ. เวดดิ้ง บิสซิเนส คอนซัลแทนท์

ปี 2538 - 2541

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บมจ. บีเคเค (1985)

ปี 2537 - 2538

สมุห์บัญชี

บมจ. พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประขุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” (หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ
		
ผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
2.2 เลขานุการบริษัทจัดส่งส�ำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
		
นับแต่วันที่มีการจัดท�ำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำกับการท�ำงานของบริษัทฯ และ
ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ
้ จิ ารณาก�ำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการผู้บริหารระดับสูง ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
•
		
		
•
		

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหาร (กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ) แต่จะจ่ายให้แก่
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร เนื่องจากกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

• ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�ำรายเดือน (บาท)

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ

45,000

45,000

-

-

-

15,000

กรรมการ

35,000

35,000

-

-

-

15,000
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• ค่าตอบแทนที่เป็นบ�ำเหน็จกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าตอบแทนรวมทีเ่ ป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในรูปของเบีย้ ประชุมและบ�ำเหน็จกรรมการเป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 7,537,704.-บาท รายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

รายนามคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรวม

บ�ำเหน็จกรรมการ
ปี 2558

บริษัทฯ

ตรวจสอบ

1. นายตัน ภาสกรนที

789,508

-

-

-

-

789,508

2. นางอิง ภาสกรนที

1,127,869

-

-

-

-

1,127,869

3. นายเอวี่ย จิ้น โช

225,574

-

-

-

-

225,574

4. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์

676,721

-

-

-

-

676,721

5. นายธนพันธุ์ คงนันทะ

676,721

-

-

-

-

676,721

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์

225,574

-

-

-

-

225,574

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์

789,508

-

540,000

60,000

-

1,389,508

8. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล

676,721

-

420,000

-

60,000

1,156,721

9. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

789,508

-

420,000

-

60,000

1,269,508

5,977,704

-

1,1380,000

60,000

120,000

7,537,704

รวม

บริหารความเสี่ยง สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2556 - 2558
ปี 2556
ประเภท
จ�ำนวน (ราย)
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2557

ปี 2558

จ�ำนวน (ราย)

ค่าตอบแทน (บาท)

จ�ำนวน (ราย)

ค่าตอบแทน (บาท)

เงินเดือน

5

20,988,000

6

22,767,040

6

26,195,040

เงินโบนัส

5

2,247,000

6

6,041,760

6

5,457,300

รวม

23,235,000

28,808,800

31,652,340

หมายเหตุ : ในปี 2556 นายตัน และนางอิง ภาสนที ไม่รับเงินโบนัส ดังนั้น เงินโบนัสที่แสดงไว้จึงเป็นตัวเลขเงินโบนัสส�ำหรับผู้บริหาร 3 ท่าน

• ค่าตอบแทนอื่นๆ
ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้
ประเภท
เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวม
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ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

จ�ำนวน (ราย)

ค่าตอบแทน (บาท)

จ�ำนวน (ราย)

ค่าตอบแทน (บาท)

จ�ำนวน (ราย)

ค่าตอบแทน (บาท)

5

942,600

6

1,032,352

6

1,237,752

942,600

1,032,352

1,237,752

บุคลากร
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความส�ำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ จ�ำนวน 211 คน, 275 คน และ 288 คน ตามล�ำดับ โดยเป็นพนักงานประจ�ำทัง้ หมด
ตารางแสดงรายละเอียดจ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายงานตัง้ แต่ปี 2556 – 2558
แผนก/ฝ่าย

จ�ำนวนพนักงาน
31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 58

1.

ส�ำนักกรรมการ

14

12

14

2.

บัญชีการเงิน

12

12

12

3.

การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม

19

30

27

4.

โรงงาน

125

181

198

5.

ออกแบบ

6

6

6

6.

สื่อสารการตลาด

3

3

3

7.

การตลาดออนไลน์

5

5

4

8.

ทรัพยากรบุคคล

8

9

11

9.

พัฒนาธุรกิจ

3

2

2

10. จัดซื้อ

13

11

6

11. กฎหมาย

2

2

2

12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

1

2

3

211

275

288

รวมทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในระหว่างปี 2557 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นในบางสายงาน เช่น โรงงานและฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเพื่อรองรับการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่ค�ำนึงถึงความเหมาะสม และเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยนของอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังต้องให้มีความเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทด้วย ทั้งนี้
ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชือ่ มโยงกับการวัดผลการด�ำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปแบบของดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) ซึง่ พนักงานแต่ละคน
จะต้องท�ำการประเมินผลต่อผูบ้ งั คับบัญชา โดยการขึน้ เงินเดือนประจ�ำปีและการจ่ายโบนัสประจ�ำปี จะขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงานตามการประเมินผล KPI ในแต่ละปี
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บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าล่วงเวลา และค่า
ตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2556 - 2558 มีดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เงินเดือน

67,092,573

84,707,846

96,612,400

เงินโบนัส

15,214,014

19,773,120

18,665,633

ค่าตอบแทนอื่นๆ*

48,419,902

50,658,917

64,140,701

รวม
130,726,489
155,139,838
179,418,734
หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการพนักงาน และ
		
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์กับพนักงาน เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิหรือผิดสัญญาการจ้างแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ
จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้
•
		
		
•
		
		

การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้ก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนต�ำแหน่ง หรือสามารถ
โอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนต�ำแหน่ง/ปรับระดับต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจน
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายในตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ใช้ทงั้ การฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม�ำ่ เสมอ และเหมาะสม
กับพนักงานแต่ละต�ำแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการท�ำงานของพนักงาน

ส�ำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ดังนี้
รวม
จ�ำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม

123 หลักสูตร

จ�ำนวนชั่วโมงการจัดฝึกอบรมต่อปี

980 ชั่วโมง

จ�ำนวนพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมต่อปี

1,314 คน

จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี
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36.5 ชั่วโมง/คน

การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

จากการที่บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการน�ำหลักกการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้
ในการบริ ห ารงานและการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับ ได้ พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามเหมาะสม
การจัดให้มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะยกระดับของ กับบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และมีการบริหารจัดการทีด่ ี โดยมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดแก่ • การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2558
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ผลการประเมิ
น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
มีการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ซึ่งได้ก�ำหนดเป็นนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ถือ ในตลาดหลักทรัพย์ (orporate Governance Report of Thai Listed
ปฏิบัติตามหลักการที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ Companies) ซึ่งได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ บริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ “ดีมาก” (Very Good) หรือ
สีด่ าว (มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 80 – 89 คะแนน) จากบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด 588 บริษทั
ซึง่ มีผลคะแนนเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนโดยรวมที่ 75 คะแนน โดยในปี 2558 นี้
เป้าหมายของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
เป็นปีแรกที่ทางบริษัทได้รับการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�ำหนด
เป้าหมายของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้ มุ่งเน้นให้การด�ำเนิน
กิ จ การเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
อันจะส่งผลให้กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่ม
มูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความส�ำคัญของการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและความรูเ้ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ผ่านเอกสารคูม่ อื หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเอกสารคูม่ อื จรรยาบรรณ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังท�ำการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัทเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่พนักงานทุกคนในองค์กร และ
เป็นการเผยแพร่ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์หรือน�ำไปใช้อ้างอิงได้
คณะกรรมการบริษทั จะท�ำการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทุกๆ 1 ปี หรือ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงนโยบายให้มี
ความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทัง้
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ หน่ ว ยงาน
การก�ำกับดูแลต่างๆ ที่ได้มีการก�ำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ให้เป็นไปตาม
มาตราฐานสากล

• การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2558

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี (Annual General
Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai
Investors Association) บริษัทฯ ได้ 96 คะแนน อยู่ในระดับสูงสุด ขณะที่
ผลคะแนนเฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนโดยรวมทีท่ ำ� การส�ำรวจทัง้ หมด 575 บริษทั
อยู่ที่ 92.96 คะแนน โดยในปี 2558 นี้ เป็นปีแรกที่ทางบริษัทได้รับการประเมิน
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ บ ริ ษั ท ยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
มาอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยมี ค วามตั้ ง ใจ
ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง ได้ ก� ำ หนดนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ส ่ ง เสริ ม และ
อ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้
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(1)บริ ษั ท ฯ ใช้ ข ้ อ มู ล วั น เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม ตลอดจน
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวใน Website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จัดส่ง
เอกสาร เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
(2) บริ ษั ท ฯ จะไม่ ก ระท� ำ การใดๆ ที่ เ ป็ น การจ� ำ กั ด โอกาสของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
(3) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะอ� ำ นวยความสะดวกให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ
ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่
(4) ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
ในการแสดงความเห็น และตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
(5) กรรมการทุ ก คนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถซั ก ถาม
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
นอกจากนี้บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และสารสนเทศของบริ ษั ท ฯ
ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา โปร่งใส และ
เท่าเทียมกัน เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับข้อมูลและสารสนเทศของ
บริษัทฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท งบการเงิน รายประจ�ำปี หนังสือเชิญประชุม
สารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกิจกรรม
เกี่ยวกับหลักทรัพย์ เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในเว็บไซต์
(Web Site) ของบริษัท www.ichitangroup.com ในส่วนของนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
ยั ง สามารถติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations)
ได้ โ ดยตรงทางอี เ มล์ ir@ichitangroup.com หรื อ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
(Web Site) ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ได้อีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่อง
ต่อไปนี้
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรลุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และการส่งค�ำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ล่วงหน้า
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศ
เกณฑ์และขัน้ ตอนไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.ichitangroup.com
• แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้
บัตรลงคะแนนเสียง
• น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
• น�ำเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
• บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการ
เป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละราย
• ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จัดให้ผตู้ รวจสอบเพือ่ ท�ำหน้าทีน่ บั คะแนนเสียง
ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพือ่ ให้การประชุมผูถ้ อื หุน้
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
• บริษทั ฯ ไม่ได้เพิม่ วาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญ โดยไม่แจ้ง
ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทราบล่ ว งหน้ า ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี 2558
อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประขุมผู้ถือหุ้น
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• บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม
โดยมี ก ารจั ด สถามที่ ป ระชุ ม ที่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ส ะดวก และ
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

การด�ำเนินการของบริษทั ฯ ในปี 2558
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดนโยบายให้ ก รรมการ และผู ้ บ ริ ห าร
ต้องรายงานแจ้งให้บริษัททราบอย่างน่อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย จึงมีนโยบายใน
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นให้เท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(2) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเพือ่ พิจารณาจะเพิม่ วาระที่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
(3) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
โดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจ
(4) คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดวิธกี ารให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือ่
บุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้
(5) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และควรเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
(6) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระ
ที่ส�ำคัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
(7) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล
(8) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน
ในองค์กรถือปฏิบตั ิ และควรก�ำหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้
คณะกรรมการประจ�ำ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประจ�ำปี 2558 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เอกสารการประชุม เอกสาร
ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเกิน 7 วัน ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัท และท�ำการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน อย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
3 วัน รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระเป็นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใด หรือจะเป็นกรรมการอิสระ
ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 ที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
8 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่ ง ได้ แ จ้ ง รายละเอี ย ดขององค์ ป ระชุ ม อธิ บ ายวิ ธี ก ารลงคะแนน การนั บ
คะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจน โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น
โดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ส�ำหรับการตอบค�ำถามของกรรมการ
และผูบ้ ริหารมีความชัดเจนตรงประเด็น ทัง้ นี้ การด�ำเนินการประชุมเป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด ส�ำหรับการอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม และต่อเนื่องไป
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ ได้จดั เก็บรายงานการประชุมอย่าง
เป็นระเบียบเพื่องานและสะดวกต่อการตรวจสอบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(The Role of Stakeholders)
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกของบริษทั ฯ รวมถึงการคุม้ ครอง
และรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กลุ ่ ม ต่ า งๆ อย่ า งยุ ติ ธ รรมและถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย โดยยึดมั่นการด�ำเนินธุรรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่
ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายและแนวทางด�ำเนินการที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระ พิจารณาและตรวจสอบ
ข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
โดยสามารถสรุปความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ได้ดังนี้
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด โดยให้ความส�ำคัญกับการเอาใจใส่ลกู ค้าในทุกกลุม่ และน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน อีกทัง้ ยังเล็งถึงประโยชน์และคุณค่า
ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและผลิตภัณฑ์
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ให้มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่
เหมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ โดยด�ำเนินการให้มผี ลประกอบการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มมูลค่า
ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
กับผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ทีท่ นั แก่เวลา ถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
พนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคง รวมทั้งได้ปฏิบัติ
กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถ และผลของการปฏิบัติงาน
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทีด่ ี ได้ยดึ มัน่ ในเรือ่ งความซือ่ สัตย์ตอ่ การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทุกประเภท โดยจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้มี
การตกลงตามสัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามที่กฎหมายก�ำหนด
เพือ่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่าย
พันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพันธมิตรและ
คู ่ แ ข่ ง ขั น ทางการค้ า อย่ า งเป็ น ธรรมและรั ก ษาความลั บ ภายใต้
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี
เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน รวมทั้ง

		
		
		
		
		
		
		
		
		

ไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคูแ่ ข่งขันทางการค้าอย่างไม่สจุ ริตและ
ไม่เป็นธรรม
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังในการกระท�ำ
ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความใส่ใจกับ
การดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น อย่ า งดี โดยจะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
จริ ย ธรรม และให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กื้ อ กู ล และ
สร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม อีกทั้งรับผิดชอบและดูแล
ไม่ให้มีผลกระทบเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างดี

การด�ำเนินงานของบริษทั ในปี 2558
• บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ให้เกิดความคุ้มค่า โดยก�ำหนดให้พนักงานมีความเอาใจใส่และปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยและค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือ
และพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
• บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และ
เปิดเผยตัวเลขจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี
• บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดนโยบายอื่นๆ เช่น นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน, การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า
คู่แข่งขัน คู่ค้า เจ้าหนี้, การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
• บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ มาตรการป้ อ งกั น
การทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยมีการเปิดเผย
แนวทางการปฏิบัติให้ทราบ และยังมีการเปิดเผยความเสี่ยงจากการทุจริต
การควบคุม การติดตามประเมินผล การฝึกอบรม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบ
การเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดดังนี้
(1) บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดและผ่ า นช้ อ งทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี และจะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน
Website ของบริษัทฯ ด้วย
(2) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะเปิ ด เผยนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่
ได้รบั ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวผ่าน
รายงานประจ�ำปี และ Website ของบริษัทฯ
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
(4) บริษทั ฯ มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย และจ�ำนวนครัง้ ของการประชุม และจ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการท�ำหน้าที่ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
(5) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อน
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
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หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ก ารกระจายอ� ำ นาจในการบริ ห ารงาน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น โดย
			
ที่ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มี
เป็นศูนย์กลางเพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับ ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูส้ อื่ ข่าว และประชาชนชนทัว่ ไปทีส่ นใจในหลักทรัพย์ของ 			 คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ เป็ น การแบ่ ง เบาภาระหน้ า ที่ ข อง
			 คณะกรรมการบริษทั ฯ ในการพิจารณาในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้อง
บริษัทอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
			 กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
อิชติ นั ให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 			 เพื่อช่วยในการพิจารณาและกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบ
โดยผูบ้ ริหารมีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลและพบปะนักลงทุน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ 			 การตัดสินใจของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
2.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระเพือ่ ความโปร่งใส
ที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้ง
			
และเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2558 บริษทั ฯ มีกจิ กรรมในการน�ำเสนอข้อมูลของบริษทั ทัง้ ทางตรง 3. บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษท
ัฯ
และทางอ้อม ดังนี้ การน�ำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
จัดน�ำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Company Visit) การน�ำเสนอข้อมูล คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ทักษะ และความเชีย่ วชาญ
ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น�ำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการมีบทบาท
(Opportunity Day) อย่างสม�่ำเสมอ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามนักลงทุน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และโทรศัพท์
อย่างสม�่ำเสมอ
3.1 ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย แผนธุ ร กิ จ และ
			 งบประมาณของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ มีบริการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการด�ำเนินงาน 			 คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประจ�ำเพือ่ ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนิน
งบการเงิน ข่าวสารบริษทั ข้อมูลหลักทรัพย์ กิจกรรมหลักทรัพย์ รายงานประจ�ำปี 			 ธุ ร กิ จ เป็ น ไปตามแผนธุ ร กิ จ ที่ ก� ำ หนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
และข้ อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ (Web Site) ของบริ ษั ท ในส่ ว นของ 			 ประสิทธิผล
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้มี
3.2 ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ และบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
ความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลโดยติดต่อ 			 จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
กับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-5555 หรือ 			 และพนั ก งาน ให้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ir@ichitangroup.com
			 ภายในองค์กร
3.3 ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
อย่างชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ 			
			 เป็นส�ำคัญ ซึง่ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการชี้แนะ 			 ได้ ก� ำ หนดขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น การและการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
			 ให้ถูกต้องครบถ้วน
ทิศทางการด�ำเนินงาน การติดตามดูแลการท�ำงานของฝ่ายจัดการ
3.4 ก�ำหนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และ
			
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
3.5 ก� ำ หนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง องค์ ก ร และ
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวนรวม 9 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 			 มีการรายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นประจ�ำ
			 คราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการจากฝ่ายบริหาร 6 ท่าน กรรมการ
			 ทีไ่ ม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน ซึง่ มีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นอิสระ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
			 ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดรวม 3 ท่าน ซึ่งสอดคล้อง
			 กับเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ก�ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท เป็ น
			 มีกรรทมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
			 ทัง้ หมด ซึง่ คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลาย นโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและ
			 อุตสาหกรรม ทัง้ ด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุน การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำ นอกจากนั้น หลังจากที่หุ้นสามัญ
			 ธุรกิจของบริษัทฯ
ของบริษทั ได้ทำ� การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ิ
1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ ตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
			 ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก�ำหนดทุกประการ
			 และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยจะเปิ ด เผยรายงานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี และ
1.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการเป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำ (แบบ 56-1)
			 บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นการ
			 ถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างชัดเจน
1.4 บริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ
			 ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ
			 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง
			 การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดหลั ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก�ำหนด
ระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มี
การประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการ
ที่ ว ่ า การตั ด สิ น ใจใดๆ ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ จะต้ อ งท� ำ เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับ
รายการทีพ
่ จิ ารณาต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ งโยง
ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ตัดสิน รวมถึงไม่มี
อ�ำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ซงึ่ ได้มกี ารพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด รวมทั้งจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)

ระบบการควบคุมภายใน

งบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิ น ) ที่ ป รากฏในรายงานประจ� ำ ปี
งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและตรวจสอบ/สอบ
ทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ที่ส�ำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
อย่างครบถ้วนและสม�่ำเสมอ

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการบริ ห ารงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการด�ำเนินกิจการ
อย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน
ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งขึ้นเป็นครั้งแรก
เพือ่ ก�ำหนดขัน้ ตอนและกระบวนการสืบทอดต�ำแหน่งของบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
มีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการสืบทอดต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญขององค์กร
ต่อไปในอนาคต

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4.1
			
			
			
			
			
			
4.2
			
			
			
			
			
4.3
			
			
4.4

บริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอส�ำหรับ
รอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และจะมีการประชุมพิเศษ
เพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกท่านให้ความส�ำคัญ
โดยจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ที่ก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้
กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กรรมการทุ ก ท่ า นสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบันทึกรายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานประชุมทีผ่ า่ นการรั
บรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
รายละเอียดเพิม่ เติม เพือ่ ใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อีกด้วย
ประธานกรรมการ เป็ นผู้ พิจ ารณาเลือกเรื่ องเข้าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน บริษัทฯ
จึงได้ก�ำหนดภาระหน้าที่อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้
เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั
ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อ
ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ 5. ค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่ส�ำคัญของ
บริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อท�ำหน้าที่
เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ใช้หลักเกณฑ์และนโยบายที่ก�ำหนด และอยู่ใน
บริษัทฯ ได้มีการท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ ระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งเป็น
เพือ่ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ านให้ผลการด�ำเนินงาน ผลตอบแทนที่จูงใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
เพียงพอทีจ่ ะดูแลและรักษากรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถไว้ทบี่ ริษทั ฯ โดย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะน�ำเสนออัตราค่าตอบแทน
กรรมการดั ง กล่ า วเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี

รายงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะท�ำหน้าที่สอบทานรายงานการเงิน โดยมีฝ่าย และผู้บริหารตามรูปแบบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
บัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและน�ำเสนอรายงานทางการเงินต่อ ตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
คณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อ
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6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารให้ มี ของคณะกรรมการโดยรวม รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
การร่วมสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อให้พัฒนาความรู้ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ โดยเริ่มท�ำการประเมินในปี 2556
การปฏิบตั งิ านมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเพิม่ ศักยภาพในด้านการก�ำกับดูแล
กิจการอย่างต่อเนื่อง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศกรรมการใหม่ ทุ ก คน
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ และการด�ำเนินการด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ขณะเดียวกัน
ก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน
ทั้งในด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ช่วยสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
โดยให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท น�ำ
เสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ กฏหมายทีค่ วรทราบ ฯลฯ เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้ า ใจในธุ ร กิ จ และการด� ำ เนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง ให้ มี
การเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ และจัดให้มี
การพบปะกับประธานกรรมการหรือกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ เพือ่ เป็นการพูดคุย
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบ
ทั้ ง คณะ อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ทบทวนว่ า ได้ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี
การก�ำหนด และ/ หรือด�ำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนฝ่ายบริหารน�ำไปปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และแจ้ ง
ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินการของฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความส� ำ เร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ พิ จ ารณาก� ำ หนด
ค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม

ั งิ านประจ�ำปี
ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการ การประเมินผลการปฏิบต
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงคู่มือกรรมการและ
กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
		คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเอง (Board
ส�ำคัญที่กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ
		Self – Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
		การปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ เป็นการพิจารณา
• การพัฒนาความรู้
		ทบทวน รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น
		ของบริษทั ฯ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในระหว่างปีทผี่ า่ นมา
ประโยชน์ ต ่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รวมทั้ ง พบปะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
		เพื่อสามารถน�ำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน
กั บ กรรมการและผู ้ บ ริ ห าร เพื่ อ เข้ า อบรมหลั ก สู ต รกรรมการของสถาบั น
		โดยเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเอง (Board Self – Assess
กรรมการบริษัทไทย
		ment) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช้
		1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้
ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบปี 2558
1. พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากร หลักสูตร Audit Committee
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ Seminar Get Ready for Year
End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ราชูปภัมภ์
ความเสี่ยง
หลักสูตร Audit Committee
2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจ Seminar Get Ready for Year
End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
สอบ และกรรมการสรรหาและ
ราชูปภัมภ์
ก�ำหนดค่าตอบแทน
หลักสูตร Audit Committee
3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจ Seminar Get Ready for Year
สอบ และประธานกรรมการสรรหา End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปภัมภ์
และก�ำหนดค่าตอบแทน
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		ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตนเองโดยกรรมการประจ� ำ ปี 2558
		อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

		ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ
		ปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
		ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
		ก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจากเดิมที่มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
		เพี ย งคณะเดี ย ว คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ร ายงาน
		ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน
		ในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งเป็นการพิจารณาทบทวน
		รวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น ในประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งาน
		ของบริ ษั ท ฯ และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
		ในระหว่ า งปี ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ สามารถน� ำ มาแก้ ไ ขและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ

ประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ
ก�ำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ
ไม่นอ้ ยว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ฐานอยูใ่ นราชอาณาจักร
โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ ตามที่เห็นสมควรได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ
ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
ความสามารถ ตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามกฎบั ต ร และสอดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล โดยเกณฑ์ในการประเมิยผลการปฏิบตั งิ านตนเอง 2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
ของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 4 = ดีเยีย่ ม 3 = ดีมาก
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็น
กรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี
• คณะกรรมการบริหาร ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
• คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
จ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็น
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
“ดีมาก”
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
ทัง้ นี้ ส�ำหรับการพ้นจากต�ำแหน่งของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ทุกครัง้ กรรมการต้องลาออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
ถ้าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้
ประจ�ำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
ทีส่ ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่ง และกรรมการทีจ่ ะต้อง
(3)		การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นจากต�ำแหน่ง
		คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือ
		ค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		เป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นแนวทางในการก�ำหนดค่าตอบแทน ซึง่ แบบประเมิน มีมติให้ออก หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก โดยในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการ
		อ้างอิงจากตัวอย่างของศูนย์พฒ
ั นาการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน อาจเลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย
		ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
		ผลการปฏิบตั งิ านตนเองของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คราวถั ด ไป เว้ นแต่ ว าระของกรรมการจะเหลื อน้ อยกว่ า 2 เดื อ น บุ ค คล
		คือ 4 = มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 3 = มีการด�ำเนินการ ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
		เรื่องนั้นเป็นดี 2 = มีการด�ำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 1 = ไม่น่าพอใจ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว
		0 = ต้องปรับปรุง จะมีการแบ่งระดับผลการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจาก ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
		คะแนนเต็มในแต่ละข้อ ทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ มากกว่า95% = ดีเยี่ยม, ที่ยังเหลืออยู่
		90% - 95% = ดีมาก, 80% - 89% = ดี, 70% - 79% = พอใช้,
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
		ต�่ำกว่า70% = ควรปรับปรุง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ส�ำหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผล ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
การปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร สรุ ป การประเมิ น ผลการ จ�ำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้น
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
แต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
ในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท�ำขึ้น หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ
ในการแต่ ง ตั้ ง กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน หรือบริษัทในเครือ
จะพิจารณาคุณสมบัติ และคัดสรรบุคคลผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย 2. กรรมการอิสระ
ก�ำหนด โดยจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตามนโยบายของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการ
1. กรรมการบริษทั
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
การคัดเลือกบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตาม รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจ�ำนวนของ
แนวทางในการแต่งตัง้ กรรมการตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่าว กรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำ� นวนใด
จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมาย จะสูงกว่า
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง
ในการท�ำงาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
ได้จัดท�ำขึ้นตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฏบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยแบบประเมินจัดท�ำตามแนวปฏิบัติ
ที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
กรรมการอิ ส ระต้ อ งไม่ มี ธุ ร กิ จ หรื อ ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน หรื อ 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
มีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของบริษทั ฯ
โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็น
1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ
รายนั้นๆ ด้วย
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะ กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการด�ำเนิน
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ กิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ของบริษัทฯ
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง ในกรณีที่ได้แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่
คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจ มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่า
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ ทีก่ ำ� หนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้
หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือ
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะ นัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ 1) ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ที่ ท� ำ ให้
บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 2) เหตุผลและความจ�ำเป็นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน 3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
้ ริหาร
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ 3. ผูบ
ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ กู ้ ยื ม ค�้ ำ ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์
เป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื่ น ท� ำ นองเดี ย วกั น ส�ำหรับการคัดเลือกกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้ ำ� หนด
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง หลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง ส� ำ หรั บ การคั ด เลื อ ก
ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป
ขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไป กรรมการผู้อ�ำนวยการเป็นผู้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและ
ตามวิ ธี ก ารค� ำ นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ใ นการท� ำ รายการ
่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม การดูแลเรือ
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) คณะ
บุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม กรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า2 ปีกอ่ นวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. 2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น�ำความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ
เป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก าร
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั 3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทำ� การซือ้ ขายโอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ นั้ น ด้ ว ย
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บริษัทฯ และ/หรือเข้าท�ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริ ษั ท ฯ อั น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษั ท ฯ ไม่ ว ่ า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก�ำหนดนีใ้ ห้รวมความถึง คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ
ด้วยผูใ้ ดทีฝ่ า่ ฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�ำผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
โดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ระดับตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน
ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
ภายหลังข้อมูลสารสนเทศส�ำคัญถูกเปิดเผย
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงานระดั บ ตั้ ง แต่ ผู้ อ� ำ นวยการฝ่ ายขึ้ นไป
จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ
ทราบทุกครั้ง

นโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการน�ำข้อมูลภายใน
บริษทั ไปใช้
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยเฉพาะ
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
โดยการจ� ำ กั ด จ� ำ นวนบุ ค คลที่ จ ะทราบข้ อ มู ล ในวงจ� ำ กั ด และจั ด ให้ มี
การให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงาน
การถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องตน ของคู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ
ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(“พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ ” ) และบริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารรายงานการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง พ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท�ำการใดๆ
ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
บัญชี ในปี 2558 จ�ำนวนเงินรวม 2,110,000 บาท

• ค่าบริการอืน่ ๆ

จ�ำนวนเงินรวม 131,000 บาท

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติการ
ตามแผนการด� ำ เนิ น งานอย่ า งเคร่ ง ครั ด และสม�่ ำ เสมอ โดยในปี 2558
ไม่มสี ถานการณ์ใดทีก่ ารปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามนโยบาย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยึดหลักและด�ำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และ
ได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม
มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระท�ำที่เป็นการละเมิดหรือท�ำให้เสียสิทธิ
ของผู้บริโภค โดยมีการก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายละเอียดดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคูค่ า้

1. การแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม

• ตรวจสอบความเกี่ ย วโยงและเกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งพนั ก งานทุ ก ระดั บ ชั้ น
กับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างผูข้ าย
ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัทฯ
• ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายแรงงานของผู ้ ข าย ผู ้ รั บ จ้ า งช่ ว ง ผู ้ รั บ เหมา
ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไม่อย่างต่อเนื่อง
• ก� ำ หนดมาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มไว้ ใ นนโยบายและ
ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง
• สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และน�ำไปปรับใช้นโยบาย
ในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
• ส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของคู ่ ค ้ า และ
เปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ
• ส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย และ
เปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วม
ในกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ ของบริษทั ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือ
ทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและ
ความประสงค์ของผู้ขาย

บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้อง
กับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม รวมทัง้ มีการเปิดเผยถึงวิธกี าร
และมาตรการที่ ใ ช้ ใ นการต่ อ ต้ า นการแข่ ง ขั น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ผ่ า นช่ อ งทาง
การก�ำหนดระเบียบของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง
การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งอย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงาน
ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของบริษทั ฯ การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้กบั ผูข้ าย
หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญา
ไว้ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งหัวข้อในเรื่องจรรยาบรรณบริษัทฯ
โดยเน้นย�้ำการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เข้าใจในลักษณะธุรกิจและ
สถานการณ์ทั้งลูกค้า คู่ค้า ซึ่งประกอบด้วย ซัพพลายเออร์ เกษตรกร และ
ชุมชนรอบข้างว่าต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความเชื่อมั่น อันจะส่งผลดี
ทั้งต่อกิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทาง วิธกี ารปฏิบตั งิ านทีใ่ ห้ความเป็นธรรมแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายกระบวนการ ระบบงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ
ได้มีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

• ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันไว้ในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติ การด�ำเนินการในปี 2558
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณา • บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
•
บริษัทฯ ได้ส่ือสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
• ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและค� ำ แนะน� ำ ที่ ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ และทั น เหตุ ก ารณ์
เพื่อน�ำมาปรับปรุง
ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
• ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
ไม่ค้าก�ำไรเกินควร
3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ

การด�ำเนินการในปี 2558

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ มีการพูดคุย รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับทาง มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
คูค่ า้ อย่างเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้สามารถ หรือลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง
ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
ของบริษัทฯ และส�ำคัญต่อการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
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เอกลักษณ์ตราสินค้าประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร • บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ สามารถใช้ สิ ท ธิ
ของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สทิ ธิทางการเมืองทีพ
่ งึ มี โดยเป็นการกระท�ำ
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ความลับทางการค้า ขั้นตอน
ในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ
การท�ำงานนวัตกรรม เนื้อหา และสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ เป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ต�ำแหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ
อย่างมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้และให้เกียรติต่อทรัพย์สิน
ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือ
เช่ น นี้ ข องบุ ค คลอื่ น ด้ ว ย รวมถึ ง การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ อิ น เตอร์ เ น็ ต
พรรคการเมืองใดๆ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางการเงิน
และสารสนเทศใดๆ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
บริษัทฯ ต้องด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพัน
ตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร • บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ไม่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใดๆ และไม่ แ สดงความเห็ น ใดๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิอ์ นื่ ๆ บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนด
ความเข้าใจว่าบริษทั มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใด
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
พรรคการเมื องหนึ่ ง หรื อผู ้ มีอ�ำ นาจทางการเมื องคนใดคนหนึ่ ง หรื อ
กลุ ่ ม พลั ง ใดกลุ ่ ม พลั ง หนึ่ ง อั น อาจน� ำ ไปสู ่ ค วามไม่ ส ามั ค คี ป รองดอง
• บริษัทฯ จะไม่ละเมิดหรือน�ำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องไปใช้
ภายในบริษัทและประเทศชาติ
ในทางที่ผิด
• พนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ห น้ า ที่ รั ก ษาความลั บ ทางการค้ า • ไม่ ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท เพื่ อ การสนั บ สนุ น พรรคการเมื อ งใด
พรรคการเมื องหนึ่ ง หรื อผู ้ มีอ�ำ นาจทางการเมื องคนใดคนหนึ่ ง หรื อ
สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธกี ารประกอบธุรกิจ
กลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ แลกกับสิทธิพเิ ศษ
ที่เป็นความลับจะต้องรักษาความลับนั้นๆ ให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกัน
หรือผลประโยชน์อันมิชอบ
มิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล
• พนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ • บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือ
นักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
ผู้อื่น ไม่น�ำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน
ตามรัฐธรรมนูญ
• ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามหน้าทีถ่ อื เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั
• เมือ่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปัญญาต่างๆ
ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การด�ำเนินการในปี 2558
ที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
• บริษัทฯ จะท�ำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ บริ ษั ทฯ ได้ ส่ งเสริ มความรู ้ ใ นเรื่ องของสิ ทธิ ทางการเมื อง และเปิ ด โอกาส
ในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ
• พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟท์แวร์
ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
จากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
• บริ ษั ท ฯ ไม่ อ นุ ญ าตให้ พ นั ก งานท� ำ การดาวน์ โ หลด (Download)
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
โปรแกรมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
• บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการน�ำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคล อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ที่ได้รับมาหรือจะน�ำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อ ทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ในปี 2557 บริษทั ฯ
ให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ
การด�ำเนินการในปี 2558
และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น โดย
บริษัทฯ ปกป้องและคุ้มครองรักษาสินทรัพย์ทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2557 ประชุมเมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ให้พ้นจากการละเมิด หรือการถูกน�ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเคารพ ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการ
ต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยได้ก�ำหนดนโยบายจริยธรรมและ ปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินการของบริษทั ฯ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้
ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

4. การเกีย่ วข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไป
มีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองอาชีพพรรคการเมือง
หนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอ�ำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น�ำเงินทุน
หรือทรัพยากรของบริษัทฯ หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไปใช้สนับสนุน
ช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือ
นักการเมืองใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ทางธุรกิจ และไม่อนุญาต
ให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้อำ� นาจครอบง�ำ ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ บริษทั ฯ ได้มนี โยบาย
ว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง ดั้งนี้

ค�ำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ
โดยการเสนอให้สญ
ั ญา มอบให้ ให้คำ� มัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหน่วยงาน
ของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวกระท�ำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้
ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน�ำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือ
รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ม่ เ หมาะสมทางธุ ร กิ จ เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือ
จารีตทางการค้า ให้กระท�ำได้
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ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย
ของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ ของลูกค้า และของคู่ค้า
หรือคูส่ ญ
ั ญาของบริษทั อาทิ การท�ำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การน�ำทรัพย์สนิ
ของบริษทั ฯ ไปใช้สว่ นตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระท�ำในลักษณะ
ที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ ฯลฯ

หากกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายนี้
จะได้รับบทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และ
สถานการณ์แวดล้อม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดต�ำแหน่งลงโทษ
หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�ำนั้น
จะท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

การจ่ายเงินคอร์รัปชั่น หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหมายความรวมถึง การด�ำเนินการในปี 2558
การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษัทฯ เอง หรือ
ผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม
1. บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมความรูโ้ ดยมีการจัดการอบรม สัมนา เพือ่ เป็นการส่งเสริม
และปลูกฝังจริยธรรมองค์กร
• บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดอบรมให้กบั พนักงานในบริษทั โดยมีพนักงานเข้าอบรม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
จ�ำนวน 81 คน ผลการท�ำแบบประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ผ่านการทดสอบ”
โดยมีคะแนนเกิน 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย
• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตไปพร้อมกัน
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
จึงมีการก�ำหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
• นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
• นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
• นโยบายว่ า ด้ ว ยการแจ้ ง เบาะแสการกระท� ำ ผิ ด หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ โครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้าน
การทุจริตของกลุ่ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain ของ
ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทนั้น มีความโปร่งใส จึงได้มีการขยายเจตนารมณ์ ไปสู่คู่ค้า (Supplier)
โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยส่งเสริมความรู้
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้ตระหนักเห็นถึงความส�ำคัญของ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ 2. เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ
สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อน�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และน�ำไปจัดท�ำ
หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 ยังไม่มีข้อเสนอแนะ
บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการร่ ว มต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น โดย
จากพนักงาน
ไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น และก�ำหนดให้บริษัทฯ และ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า น
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
จึ ง ได้ มี ก ารก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนสวั ส ดิ ก ารและ
ให้ด�ำเนินการหรือกระท�ำการใดๆ โดยให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใสและ
ค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
ค�ำนึงถึงความซือ่ สัตย์ในการติดต่อท�ำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
เพือ่ หลีกเลีย่ งการด�ำเนินการทีอ่ าจจะส่งผลต่อการกระท�ำทีไ่ ม่เหมาะสมและขัดแย้ง
เดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานที่ท�ำงานกับบริษัทฯ มีทุนส�ำรองชีพ
ต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่
ในระยะยาวเมือ่ เกษียณอายุจากการท�ำงาน จึงได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มี
ให้กบั พนักงาน โดยบริษทั ฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กบั พนักงาน
การก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระท�ำความผิดดังกล่าว
เพื่ อ ความชั ด เจนในการด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กั บ การเกิ ด นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
คอร์ รั ป ชั่ น กรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ
และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม
• ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้มอบหรือรับของก�ำนัล กิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในจรรยาบรรณ
ทางธุ ร กิ จ การค้ า ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง การที่ พ นั ก งานเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตาม
• เงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน : การให้หรือรับเงินบริจาคหรือ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ า งโปร่ ง ใสและถู กต้ อ งตามกฎหมาย โดย
ต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้าง บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือ
ในการติดสินบน
นักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ : ห้ามให้หรือ น� ำ เงิ น ทุ น หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ ในรู ป แบบอื่ น ใดไปเพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ
รับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ ทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เอือ้ ประโยชน์
การติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้อง ทางธุรกิจ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริ ษั ท อิ ชิ ตั น กรุ ๊ ป จ� ำ กั ด (มหาชน) มี น โยบายว่ า ด้ ว ยการสนั บ สนุ น
ด้านการเมือง ดั้งนี้
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• บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ สามารถใช้ สิ ท ธิ
ของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สทิ ธิทางการเมืองทีพ
่ งึ มี โดยเป็นการกระท�ำ
ในนามของแต่ละบุคคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่ใช้ตำ� แหน่งในบริษทั ฯ หรือชือ่ หรือตราบริษทั ฯ ชักจูง
ผู ้ อื่ น ให้ จ ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น หรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น แก่ นั ก การเมื อ ง หรื อ
พรรคการเมืองใดๆ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางการเงิน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ
เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ
• บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ไม่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใดๆ และไม่ แ สดงความเห็ น ใดๆ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจว่าบริษทั ฯ มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจทางการเมื อ งคนใดคนหนึ่ ง หรื อ
กลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่ อันอาจน�ำไปสูค่ วามไม่สามัคคีปรองดองภายใน
บริษัทฯ และประเทศชาติ
• ไม่ ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯเพื่ อ การสนั บ สนุ น พรรคการเมื อ งใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจทางการเมื อ งคนใดคนหนึ่ ง หรื อ
กลุ ่ ม พลั ง ใดกลุ ่ ม พลั ง หนึ่ ง ไม่ ว ่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เพื่ อ แลกกั บ
สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือ
นักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
• ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
ได้ เพือ่ ประโยชน์ในธุรกิจของบริษทั ฯ และพึงหลีกเลีย่ งการรับเลีย้ งรับรอง
ในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต
• การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล : บริษัทฯไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ
ของก�ำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ
หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้
การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการ
ส่งเสริมการขายของบริษัทฯ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือ
ข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้จดั ให้มชี อ่ งทางรับแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน โดยประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
การให้ความคุม้ ครองบุคคลผูแ้ จ้งเรือ่ งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน
นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรือผลประโยชน์อื่นใด
ขั้นตอนด�ำเนินการ
7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป
บริษทั อิชติ นั กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ก�ำหนดให้การให้ หรือรับของขวัญ
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามการกระท�ำในวิสัยที่สมควร
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
แต่ตอ้ งไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั ฯ จึงก�ำหนดนโยบายแนวปฏิบตั ิ
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
ดังนี้
7.5 ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน
		
และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
• การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า
ของบริ ษั ท ฯหรื อ จากบุ ค คลใดอั น เนื่ อ งจากการท� ำ งานในนามบริ ษั ท ฯ 1. วัตถุประสงค์
นอกจากนี้จะต้องไม่กระท�ำการใดๆ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิด
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
ข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบนและการทุจริต
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุตธิ รรม
และสามารถตรวจสอบได้
โดยสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน
สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจาก จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ฯ คาดหวั ง ให้ ทุ ก คนรายงาน
ธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิ น ในฐานะของลู ก ค้ า ของธนาคารหรื อ โดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัททราบ
เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือด�ำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
สถาบันการเงินดังกล่าว
เหมาะสม โปร่ ง ใส และยุ ติ ธ รรมต่ อ ไป และตามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
• การรับหรือให้ของขวัญ และการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ : กรรมการ ผูบ้ ริหาร ตลาดหลักทรัพย์มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงาน
และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ก�ำกับดูแลด้วย ซึง่ เป็นหลักการทีบ่ ริษทั ฯเห็นว่าสมควรน�ำมาใช้กบั บริษทั ฯ ด้วย
จาก คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือ
ประเพณีนยิ ม โดยการให้และรับของขวัญ หรือการเลีย้ งและรับเลีย้ งต่างๆ นัน้
จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณีมีการรับ
หรื อ ให้ ข องขวั ญ หรื อ เลี้ ย ง หรื อ รั บ เลี้ ย ง จะต้ อ งมี ก ารรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้นทราบ ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่า
ไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด การให้หรือการรับ
ของขวัญ อาจกระท�ำได้หากท�ำด้วยความโปร่งใส หรือท�ำในที่เปิดเผย หรือ
สามารถเปิดเผยได้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียนและ
ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชา
และหน่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้ท�ำหน้าที่ดูแลและ
ให้คำ� แนะน�ำตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระท�ำต่างๆ
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะ
ได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระท�ำด้วยความสุจริตใจ
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2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน

5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน

เมื่ อ มี ข ้ อ สงสั ย หรื อ เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น หรื อ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นล�ำดับแรก
อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะท�ำเช่นนั้น พนักงาน
สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้

5.1 CG Report ของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
• โทรศัพท์
02-716-5555
• E-mail
cg@ichitangroup.com

5.2 ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
ยื่นส่งโดยตรง
• ที่อยู่ ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• กรณีเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงานอืน่ หรือเป็นผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป
ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303
แจ้ ง เรื่ อ งได้ ที่ CG Report หรื อ ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
• กรณีเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้งเรือ่ งโดยตรงได้ที่ 5.3 ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
• โทรศัพท์
02-716-5555
• E-mail
internalaudit@ichitangroup.com
3. บุคคลผูส้ ามารถแจ้งเรือ่ งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือข้อร้องเรียน • โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่อยู่ ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้ น 28 อาคารชาญอิ ส สระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303
พนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงบุคคลภายนอก ทีพ
่ บเห็นหรือ
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทราบหรือสงสัยว่ามีการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย ระเบียบ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
ของบริษัทฯ โดยผู้บริหาร และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ
• E-mail
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. การให้ความคุม้ ครองบุคคลผูแ้ จ้งเรือ่ งเบาะแสการกระท�ำผิดหรือ
Email : auditcommittee@ichitangroup.com
ข้อร้องเรียน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
Email : internalaudit@ichitangroup.com
พนั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ แ จ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น แจ้ ง เบาะแส ให้ ถ ้ อ ยค� ำ หรื อ
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและ
ให้ขอ้ มูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ 2. ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มเี จตนาในการให้รา้ ย
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครอง
ที่เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงาน ลักษณะงาน • จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นส่งโดยตรง
ที่อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
สถานที่ท�ำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใด
ชั้ น 28 อาคารชาญอิ ส สระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2992/301-303
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ นั้ ทัง้ นี้ ถ้ามีความจ�ำเป็นต้อง
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใดก่อนที่จะด�ำเนินการตาม
นโยบายนีจ้ นถึงทีส่ ดุ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
• ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือก
ที่จะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หาก
มีการเปิดเผยตนเองก็จะท�ำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและ
ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ท ราบ หรื อ บรรเทาความเสี ย หายได้ ส ะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
• ผูร้ บั ข้อร้องเรียน/ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย จะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นความลับ
/ค�ำนึงถึงความปลอดภัย โดยก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองพนักงานทีร่ อ้ งเรียน
และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล
โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
• กรณี ที่ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น/ผู ้ ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย
สามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือ
อาจก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองโดยไม่มกี ารร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรือ่ ง
ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
• ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย
กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องเบาะแสการกระท�ำผิดหรือ
ข้อร้องเรียน “เรื่องร้องเรียน” ได้แก่
6.1 ผู้แจ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรสาร
E-mail หรือจดหมายทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
6.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator) : ผู้ท�ำหน้าที่รับเรื่อง
และเก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และเก็ บ ผลสรุ ป ของการด� ำ เนิ น งาน ได้ แ ก่
CG Report ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท ส�ำนักตรวจสอบภายใน
6.3 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน (Case Owner) : ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ
ผูท้ ถี่ กู ร้องเรียน หรือผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปของหน่วยงานทีถ่ กู ร้องเรียน
และในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นระยะยาว
ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นผู้ดูแล
เรื่องร้องเรียนตามความหมายของข้อนี้แทน
6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) : ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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6.5 ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) :
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ
6.6 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
6.7 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director

7. ขั้นตอนการด�ำเนินการ
7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
(1) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และก�ำหนดวัน
แจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้
• กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้ด�ำเนินการ
โดยด่วนที่สุด
• กรณีอื่น ให้ด�ำเนินการโดยเร็ว
• กรณี ที่ เ ป็ น การสอบถามทั่ ว ไป เช่ น ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ราคาหุ ้ น
การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบกลับแก่ผู้สอบถาม
(2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียนดังนี้
• ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
• วันที่ร้องเรียน
• ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(3) เมือ่ ลงทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียนแล้ว ให้กำ� หนดชัน้ ความลับตามเนือ้ หาของเรือ่ ง
(ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป) และด�ำเนินการดังนี้
• ส่ ง ไปให้ ผู ้ ดู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นด� ำ เนิ น การหาข้ อ เท็ จ จริ ง และสั่ ง การ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่มี
• ส่งส�ำเนาให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อเตรียมให้
ค�ำแนะน�ำการด�ำเนินการด้านระเบียบวินัยหรืออื่นๆ
• ส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้ส่งไปที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
• ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนด�ำเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ขอ้ แนะน�ำผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ให้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยั
สั่งลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษ
เป็นไปตามมาตรฐานโทษด้วย และหากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนไม่มีอ�ำนาจ
สั่งลงโทษ ก็ให้เสนอเป็นล�ำดับชั้นไปจนถึงผู้มีอ�ำนาจแล้วแต่กรณี และ
ให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง การด�ำเนินการ และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณี
ไปให้ประธานกรรมการบริ ห าร โดยผ่ า นผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล� ำ ดั บชั้ น
เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย
• กรณี เ ป็ น เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากผู ้ ที่ ไ ม่ ร ะบุ ช่ื อ และไม่ ส ามารถหาข้ อ มู ล
เพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลและความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนนัน้ ไปที่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น เพื่อขอแนวทางการด�ำเนินการ
ทีเ่ หมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการบริหาร เห็นว่า ไม่สามารถด�ำเนินการ
เรื่องร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน
ส่ ง ส� ำ เนาให้ ผู ้ ป ระสานงานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทราบ เพื่ อ รายงานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
• หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียน
ไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะน�ำ
แก่ผถู้ กู ร้องเรียนหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมแล้ว
และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแล

เรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาล�ำดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น
เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และส�ำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
• กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ให้พิจารณา
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและส่ ง เรื่ อ งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
• ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียนด�ำเนินการตามค�ำสัง่ การของประธานกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษทั (แล้วแต่กรณี) และให้ขอ้ แนะน�ำให้มกี ารประพฤติ
หรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการด�ำเนินการให้ผู้ประสานงาน
เรื่องร้องเรียนทราบด้วย
• ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการด�ำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ
และบันทึกผลของการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยน�ำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส
• ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และ
รายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค�ำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่า
กระท� ำ โดยไม่ สุ จ ริ ต หรื อ ท� ำ ผิ ด ช่ อ งทาง ถ้ า เป็ น พนั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ บุ ค คลนั้ น จะได้ รั บ โทษทางวิ นั ย ตามมาตรฐานโทษด้ ว ย
แต่ ห ากเป็ น บุ ค คลภายนอก และบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ความเสี ย หาย บริ ษั ท ฯ
จะพิจารณาด�ำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย
7.5 ความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานเรือ่ งร้องเรียน ผูด้ แู ลเรือ่ งร้องเรียน และ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ในกรณีที่ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนหรือผู้ดูแล
เรื่องร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
หรือผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้ละเลย จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย
ในปี 2558 ไม่พบการรายงาน หรือการกระท�ำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดการอบรมนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้กับพนักงาน
ของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้พนักงานเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ในการป้องกันการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ

การเคารพสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยการ
ยึดมัน่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ หลักสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และ
สิทธิ โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่น ก�ำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สี
ผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและ สุขภาพ และสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษา
อบรมหรือความคิดเห็น การเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนัก และส�ำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนทีม่ ตี อ่ สังคมและบุคคลอืน่ โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั ดิ งั นี้
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1. ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้ ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชน แก่พนักงานเพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. พนักงานทุกคนต้องท� ำความเข้า ใจกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ หน้าที่แ ละ
ความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. ส่ ง เสริ ม การเคารพและยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานบนพื้ น ฐานของศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ และ
ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี
ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจาก
ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา
สถานภาพทาง กายภาพและสุ ข ภาพ และสถานะของบุ ค คล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคมและการศึกษาอบรม และ
ความคิดเห็นทางการเมือง
7. จัดให้มอี ปุ กรณ์อำ� นวยความสะดวกและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมส�ำหรับลูกจ้าง
ที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่ส�ำคัญตาม
ลักษณะธุรกิจของตน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้คู่ค้าที่ส�ำคัญตาม
ลักษณะธุรกิจ ของตนดังกล่าวจะต้องด�ำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม และไม่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของ
พนักงานในการเสนอแนะหรือก�ำหนดทิศทางการท�ำงานและก�ำหนดวิธกี าร
แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ทุ ก ฝ่ า ย และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ในการท�ำงานร่วมกัน

การด�ำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2558
• ส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ประกาศ, อีเมล์, บอร์ดประชาสัมพันธ์
• เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เพือ่ น�ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนาต่อไป
• จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ กับพนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้
ความสามารถ

การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด เป็นหัวใจในการขับเคลื่อน
ธุรกิจไปสูเ่ ป้าหมาย ทีจ่ ะน�ำพาให้บริษทั ฯ มีความเข้มแข็งสามารถเติบโตได้อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบอันส่งผลถึงสภาพในการท�ำงานที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ
ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถของ
พนักงาน ให้เป็นคนมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมั่น
ทุ่มเท มีทัศนคติ และจิตส�ำนึกที่ดีในการเป็นผู้ให้ ทั้งต่อองค์กร ครอบครัว และ
สังคม โดยบริษัทฯ จะใช้หลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดูแลพนักงานเพื่อสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการผลัก
ดัน และเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และ
มีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงาน
อย่างเป็นธรรม คือการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม
ซึ่งมีส่วนส�ำคัญยิ่งที่จะสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุข
ในสังคม อันรวมถึงความมั่นคง ยั่งยืน และความเจริญเติบโตของกิจการ
โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ
บริษทั ฯ มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทัง้ จากการ ขั้นพื้นฐานตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบกิจการพร้อมทั้ง
ทีพ
่ นักงานกระท�ำ หรือมีสว่ นร่วมในการกระท�ำ หรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการ ให้ความคุ้มครองในสภาพการท�ำงาน สุขภาพ และความปลอดภัย ของลูกจ้าง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทีไ่ ด้ประสบรูเ้ ห็นเป็นพยาน หรือได้ทราบถึง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
การเลือกปฏิบัติและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนสามารถรายงานสิ่งที่สงสัยว่า
เป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือกฎหมายต่อบุคคลดังต่อไปนี้
1. การจ้างงาน
• 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

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสม
ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความประพฤติ
ผ่านระบบการคัดเลือก ทั้งในรูปแบบข้อสอบข้อเขียน การทดสอบต่างๆ และ
การสัมภาษณ์ โดยผูท้ ผี่ า่ นคัดเลือกจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานมีระยะเวลา
ติดต่อกันไม่เกิน 119 วัน เพื่อบ่งชี้ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานเป็น
ไปตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ
ที่เหมาะสมและสามารถ หรือพัฒนาให้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานนั้นๆ ต่อไปได้
หรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด
ยืนยันความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่น�ำความของบุคคลความคิดเห็น
ทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและ
เมือ่ ได้รบั รายงานการกระท�ำทีต่ อ้ งห้าม บริษทั ฯ จะพิจารณาและด�ำเนินการ ตัดสินการจ้างงาน รวมถึงขจัดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับ
และความเป็นส่วนตัวของบุคคลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องในการสืบสวน อย่างไรก็ตาม
2. การพัฒนาพนักงาน
บริษัทไม่สามารถรับประกันการรักษาความลับที่สมบูรณ์แบบได้ เนื่องจาก
กระบวนการสอบสวนอาจก�ำหนดให้บริษัทต้องติดต่อบุคคลผู้อาจมีส่วนร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการด�ำเนินการที่ต้องห้ามนั้น ตลอดจนพยานผู้รู้เห็นการกระท�ำดังกล่าว
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนต�ำแหน่งเพื่อความก้าวหน้า
ในกรณีที่สรุปว่าการละเมิดนโยบายนี้ได้เกิดขึ้น พนักงานผู้นั้นจะได้รับโทษทาง
ในการท�ำงานเมือ่ มีโอกาสทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงได้ขนึ้ สูต่ ำ� แหน่งงาน
วินัยจนถึงขั้นสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง
ที่สูงขึ้นในสัดส่วนที่สมดุลกับผู้ชายได้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ประเมินวิธีการ
ด�ำเนินการทีเ่ กีย่ วข้องและประเมินผลอย่างสม�ำ่ เสมอในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการจ้างงานรวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่
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3. เวลาการท�ำงาน

8. กระบวนการการร้องทุกข์

ชั่วโมงการท�ำงานจะถูกจ�ำกัดไม่ให้มากเกินไป และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
โดยวันและเวลาท�ำงานของพนักงานบริษัทฯ สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 2
ลักษณะ ดังนี้

บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งพนักงานสามารถ น�ำปัญหาส่วนตัว
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาร้องเรียนได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
email : hrd@ichitangroup.com โดยให้พนักงานทีร่ สู้ กึ ว่าตนมีเรือ่ งร้องเรียน
เกีย่ วกับการถูกข่มเหง การถูกเลือกปฏิบตั ิ การถูกละเมิดสิทธิ หรือตกเป็นเหยือ่
ของผู้อื่นมีสิทธิร้องเรียนปัญหาตามกระบวนการร้องเรียนได้

• งานในส�ำนักงาน วันท�ำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
• งานปฏิบัติภาคสนาม วันและเวลาท�ำงานขึ้นกับการตกลงกับผู้บังคับบัญชา
และลูกค้าภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 9. การจัดสภาพการท�ำงานทีด
่ ี
พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จั ด สภาพการท� ำ งานที่ เ หมาะสมให้ พ นั ก งานได้ ท� ำ งานอย่ า งปลอดภั ย และ
มี ศั ก ดิ์ ศ รี โดยค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ผ่ อ นคลาย เพื่ อ สุ ข อนามั ย และ
ความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน และให้พนักงานได้ปรับความสมดุล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน ระหว่างชีวิต และการท�ำงาน ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในการออกก�ำลังกาย
อย่างยุติธรรมให้สอดคล้องกับอัตราที่สามารถเทียบเคียงกับค่าจ้างในตลาด เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
รวมทั้งให้ผลตอบแทนในการท�ำงานมีการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัล
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรม 10. การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
โดยไม่เลือกปฏิบัติ และสวัสดิการอื่นๆ อย่างเหมาะสม และมีการทบทวนอัตรา
ผลตอบแทนอย่างสม�่ำเสมอ
บริ ษั ท ฯส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และสนั บ สนุ น
ให้มีการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและ
สามารถพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน โดยสนับสนุนในการเก็บออม และการแบ่งเวลา
5. การลงโทษทางวินยั
ในการท�ำงานและการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างสร้างสรรค์

4. การจ่ายค่าจ้าง

หากพนั ก งานหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย หรื อ ฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า ม
มิ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ พนั ก งานจะได้ รั บ ค� ำ ตั ก เตื อ นจากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยใช้ ห ลั ก ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการในการส่งเสริม
ในการปกครองเบือ้ งต้นซึง่ บริษทั ฯ จะไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษ บังคับข่มเหง และพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้
ทางร่างกาย และจิตใจ หรือการละเมิดทางวาจาต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
ซึ่งการลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับชนิดของการกระท�ำผิดและเจตนา ผลของ • จั ด การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี ใ ห้ กั บ พนั ก งาน โดยมี ก ารจั ด โปรแกรม
การตรวจสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงอายุของพนักงาน และ
การกระท�ำและคุณงามความดีในอดีต โดยมีขั้นตอนทางวินัยตามล�ำดับ และ
มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการ
หากมีให้ออกจากงานบริษัทฯ จะชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานก�ำหนด
การตรวจสุขภาพได้ในอัตราราคาพิเศษ รวมถึงโปรแกรมการตรวจสุขภาพ
ในอัตราราคาพิเศษให้กับสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน พร้อมทั้ง
6. ไม่สนับสนุนให้มกี ารจ้างแรงงานเด็กทีผ่ ดิ กฎหมาย
อ�ำนวยความสะดวกโดยการให้ทางโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพ
ที่ส�ำนักงานของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารจ้ า งแรงงานเด็ ก ที่ ผิ ด กฎหมายแรงงานที่ ถู ก บั ง คั บ หรื อ • สวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน ได้ แ ก่ สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล (ผู ้ ป ่ ว ยใน)
แรงงานทาส ยกเว้นแต่ในกรณีที่การจ้างเหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอายุ ชั่วโมงการท�ำงาน การจ่าย • การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม “เปลี่ยนคุณ เป็นคนใหม่ ใน 3 เดือน”
ค่าตอบแทนสุขภาพ และความปลอดภัย
เป็ น การออกก� ำ ลั ง กายหลั ง เลิ ก งาน โดยทางบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจั ด หา
ครูโยคะ และ Trainer มาเป็นผู้สอนให้กับพนักงาน ซึ่งมีการจัดสัปดาห์ละ
4 วัน เพือ่ ให้พนักงานได้ทำ� กิจกรรมร่วมกันและมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง,
7. การสือ่ สารภายในองค์กร
กิจกรรม Ichitan’s bike riders
บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสื่ อ สารนโยบายและเจตนารมณ์
ของนโยบายทั้งหมดไปยังพนักงานทุกท่านผ่านทางปฐมนิเทศพนักงาน และ
การสือ่ สารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ฯ มีการประชุมพนักงานทัง้ อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงาน และสภาพที่แท้จริง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าโดยเน้น
ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง แจ้ ง ข้ อ มู ล ที่ ส มเหตุ ส มผล และภายในระยะเวลา
คุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ช�ำนาญการเรื่องมาตรฐาน
ที่สมควร โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้
อาหารปลอดภัยดูแล และนอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
พนักงานได้แสดงออกถึงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม และสามารถตอบรับ
ทุกคนเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯ วางไว้ซึ่ง
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทน�ำมาใช้ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ บริษัทฯ
ได้มีการก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
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•
•
•
•
•
•
•
•

เคารพในสิทธิการได้รบั การตอบสนองความต้องการด้านพืน้ ฐานของผูบ้ ริโภค
คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
ไม่จ�ำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค
คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค
คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค
ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ให้ มั่ น คงก้ า วหน้ า ควบคู ่ กั บ
ความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะตอบแทนสั ง คมและชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยยึ ด มั่ น
ต่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่
จุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีเริ่มจากการ “ให้” และในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
หรื อ สั ง คมซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสั ง คมเพื่ อ ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น ด้ ว ยการสร้ า งการจ้ า งงานและ
สร้างความหลากหลายในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ การท�ำให้เกิดความเข้มแข็ง
ของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

ในการด�ำเนินงานใดๆ ก็ตาม บริษทั ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
เป็นส�ำคัญ รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายและ การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ
กับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมของ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทวางแนวทางดังนี้
บริษัทฯ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอดจนฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรม
ธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ทั้งที่เป็นชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ติดกัน
• จัดให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงานของบริษัทฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน
• ประเมินผลจากการด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
รวมถึงชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำ
• ศึกษาและวิเคราะห์ผลเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไข
นโยบายการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
• สนับสนุนพนักงานให้มีจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือ • มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชนและให้ความช่วยเหลือสังคม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ดังนี้
ด้วยความตั้งใจ
•
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยใช้จดุ แข็งและประสบการณ์ความเชีย่ วชาญ
• การจัดท�ำข้อก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับการประเมิน Carbon Footprint
ในธุรกิจมาใช้ในการท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ อบรมโดย องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก วัน ที่
• ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมให้ เ กิ ด ประโยชน์
10 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 2 คน
ต่อสังคมทั้งชุมชนใกล้ชุมชนรอบบริษัทฯและชุมชนไกลชุมชนในพื้นที่
• บุคคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย อบรมโดย บริษัท
ห่างไกลที่สาธารณูปโภคเข้าไปไม่ถึง (Society)
คิดเพื่อความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม วั น ที่ 12-13 มี น าคม 2558
•
มุ่งเน้นการน�ำพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการ
ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 2 คน
ปล่ อ ยทิ้ ง ไปโดยสู ญ เปล่ า โดยอิ ง ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
• เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ระดั บ บริ ห าร (จป.บริ ห าร) อบรมโดย
ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย)
วันที่ 17-18 มีนาคม 2558		
วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 		
วันที่ 28-29 เมษายน 2558		
วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558

ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 2 คน
ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน
ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน
ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 2 คน

แผนงานการด�ำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ได้มแี นวนโยบายในเรือ่ งของการด�ำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้

• โครงการพัฒนาชุมชนหรือสังคมรอบๆ บริษทั ฯ / สังคมใกล้บริษทั ฯ / สังคม
ห่างไกลบริษัทฯ จะมีการร่วมการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เช่น
• คณะกรรมการความปลอดภั ย (คปอ.) อบรมโดย สมาคมส่ ง เสริ ม
โครงการบริจาคเงินและมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
• โครงการกรณีเร่งด่วนที่เกิดขึ้นต่อชุมชนหรือสังคมรอบๆ หรือใกล้เคียง
บริษัทฯ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของกิจการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะเร่งรีบ
วันที่ 27-28 มีนาคม 2558		
ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน
ด�ำเนินการทันทีที่ได้รับทราบข้อมูลนั้นๆ
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 7 คน
• ผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษน�้ำ อบรมโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่
7-11 กันยายน 2558 ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน
• ผู้รับผิดชอบด้านพลักงานตามกกฎหมายอาวุโส ด้านทฤษฎี อบรมโดย
ศูนย์วิจัยพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน
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การด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ โดยเฉพาะความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมนั้ น
เป็ น เรื่ อ งที่ ส ามารถเริ่ ม ต้ น กระท� ำ ได้ จ ากการมี จิ ต ส� ำ นึ ก และค� ำ นึ ง ถึ ง
ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ขั้ น พื้ น ฐานของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานในบริ ษั ท ฯ
ที่จะไม่ท�ำในสิ่งใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกๆ หน่วยในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ในขณะเดียวกันก็ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายระเบียบเงื่อนไข
และวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีม่ อี ยู่ และการด�ำเนินกิจการต้องเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนการมีธรรมาภิบาลซึ่งจะเป็นเครื่องก�ำกับ
ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม โดยสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือเกื้อหนุนอย่างมีสติและตั้งมั่นอยู่ในความ
ไม่ประมาทและบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่น ตั้งมั่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนหรือสังคมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้หรือห่างไกลบริษัทฯ เพื่อจะได้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายในการพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การเผยแพร่นวัตกรรม
จากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

•

•

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้พัฒนาความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การด�ำเนินงานและน�ำมาเผยแพร่ให้แก่บริษัทฯ และหน่วยงาน
ที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
“ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตส�ำนึกให้แก่คนในสังคมให้เรียนรู้ถึงการใช้ •
ทรัพยากรอย่างพอเพียงและเคารพธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชั่น
นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ คือผลลัพธ์จากการ
ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดผลส�ำเร็จอย่างจริงจัง •
และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิตและกระบวนการท�ำงานไม่ว่า
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด
หรือการพัฒนาต่อยอดเป้าหมายของนวัตกรรมคือการสร้างสรรค์เชิงบวก •
เพื่ อ สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลทั้ ง ในระยะสั้ น และขณะเดี ย วกั น
ก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

สร้างขึน้ มานัน้ จะไม่ทำ� ให้เกิดการท�ำลายล้างวินาศกรรรมหรือการก่อการร้าย
หรือไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ ปิ ด กว้ า งและอ� ำ นวยประโยชน์
ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง เป็ น รากฐานของ
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอันจะท�ำให้เกิดความต่อเนื่องของ
การสร้างนวัตกรรมจากภายในกิจการของบริษัทฯ
ส่ ง เสริ ม และร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กั บ กิ จ การเช่ น คู ่ ค ้ า เพื่ อ พั ฒ นา
นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและน�ำหลักของบริษัทที่ท�ำดี
ต่อสังคมไปปฏิบัติด้วยการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวรวมถึงเป็นกิจการ
ตัวอย่างในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ได้มกี ารส�ำรวจกระบวนการธุรกิจของกิจการอยูเ่ สมอว่าก่อให้เกิด
ความเสีย่ งหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมหรือไม่อย่างไร
และหากมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบควรแก้ไขทันที
บริษัทฯ จะเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจและวิถีสังคมไทย
ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพความสามารถในการแข่งขัน
อย่างมีสมดุลในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับหรือทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่
เสมือนเป็นของตนเอง

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมย่ อ มน� ำ ไปสู ่ ค วามเจริ ญ เติ บ โตที่ ก ้ า วหน้ า และความสามารถ
ในการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและความยัง่ ยืนของกิจการเศรษฐกิจสังคม
และคุณภาพชีวิตรวมทั้งการฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุง
ผลิตภาพในการผลิตที่เกิดมูลค่าเพิ่ม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติของนวัตกรรมนั้นคือการที่นวัตกรรมของ
บริ ษั ท ฯ ที่ น อกจากจะเป็ น ผลลั พ ธ์ อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การด้ ว ย
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังแล้ว ยังสามารถสร้างความก้าวหน้า
เชิ ง เศรษฐกิ จ สร้ า งสุ ข ภาวะอย่ า งเป็ น ระบบแก่ สั ง คม มี ก ารค� ำ นึ ง ถึ ง
การสร้างคุณค่าและมูลค่าที่สมดุล รวมถึงพิจารณาความต้องการของบริษัทฯ
ควบคู ่ กั บ สั ง คมที่ ก ลายเป็ น การสร้ า งกระบวนการประกอบกิ จ การ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นนวัตกรรมอีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ
• บริษทั ฯ ได้มคี วามเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของการด�ำเนิน
กิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าสามารถสร้างมูลค่าที่ท�ำให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมได้
• บริษทั ฯ มีนโยบายช่วยเผยแพร่ประโยชน์และคุณค่าของการด�ำเนินกิจการ
ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในลั ก ษณะหรื อ ในวิ ธี ก ารเดี ย วกั น กั บ
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการสร้างนวัตกรรม
โดยเฉพาะการใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายงานแห่ ง ความยั่ ง ยื น ของกิ จ การ
ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้
• บริษัทฯ ได้สร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
• การพัฒนาความคิดหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าบริษัท
จะเปิดให้มสี ว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในหรือนอกบริษทั ฯ มาร่วมกันพัฒนา
• บริษัทฯ จะติดตามผลการศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลรวมถึง
ผลของงานวิจัยตลอดจนการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในครั้งใหม่เรื่องใหม่อีกต่อไป
• บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายสร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ
หรื อ ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมในวงกว้ า งและนวั ต กรรมที่ บ ริ ษั ท ฯ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ต่างๆ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ อันน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ที่ชัดเจน โดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีโครงสร้างองค์กรทีช่ ดั เจนทีช่ ว่ ยให้ฝา่ ยบริหารสามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการสรรหา พัฒนาและรักษาพนักงานทีด่ มี ี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร
ได้ โดยการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม

ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและร่วมกันประเมิน
ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ โดยอ้ า งอิ ง
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบถามข้อมูล
จากฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และตอบแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้แสดงเจตนารมณ์
เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective
Anti-Corruption: CAC) และอยูร่ ะหว่างการจัดเตรียมความพร้อมเพือ่ ยืน่ ขอ
การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯได้จดั ให้มี
บุคลากรทีเ่ พียงพอต่อการด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ให้ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั จากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหาร
น�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธรุกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร
บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง เน้ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในสิ่ ง ที่
ถู ก ต้ อ ง ความชอบธรรมและความมี จ ริ ย ธรรม การสร้ า งความตระหนั ก
และบรรยากาศของการควบคุ ม ภายในองค์ ก ร เพื่ อ สื่ อ สารให้ พ นั ก งาน
เกิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ การจั ด โครงสร้ า ง
ขององค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของฝ่ า ยบริ ห าร และเพื่ อ ให้ ก าร
ควบคุ ม ภายในเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ ก� ำ หนดเป้ า หมาย
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ชั ด เจน ก� ำ หนดนโยบายและขั้ น ตอนปฏิ บั ติ การ
มอบหมายอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมในแต่ ล ะสายงาน
และสามารถวัดผลได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีการก�ำหนด
ดั ช นี ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานและเป้ า หมายในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่
เป็นธรรมกับพนักงานในทุกฝ่ายท�ำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน
งานตรวจสอบภายในขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงาน
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การประเมินความเสีย่ ง
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ ง โดยก�ำหนดกระบวนการประเมิน
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด�ำเนินธุรกิจ
โดยวิธกี ารระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททัง้ ปัจจุบนั และอนาคต ประเมิน
ว่ามีมาตรการทีจ่ ะควบคุมติดตามดูแลความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม หากมีเหตุการณ์ที่
ท�ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการก�ำหนดแนวทางที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการควบคุม
ทัง้ ระดับผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากระดับทีจ่ ะมีนยั ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างรอบด้าน โดยมีการประเมินปัจจัยทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งผลกระทบจากภายนอกและภาย
ในบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ขิ ององค์กร สือ่ สาร
ให้พนักงานรับทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตและวิธีปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้
ฝ่ายบริหารสามารถเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ แก่ธรุ กิจหรือความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์
ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องความเสี่ ย งอย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสม ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ
ได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อวิเคราะห์และก�ำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ ได้มกี ารมอบหมายพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อน�ำไปปฏิบัติและจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม�่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
บริ ษั ทฯ มี ก ารควบคุ มการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายบริ หารได้ ใ นระดั บ ที่ ดี โดย
มี ก ารก� ำ หนดอ� ำ นาจและระดั บ การอนุ มั ติ ร ายการไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและเป็ น
ลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานและอ�ำนาจอนุมัติของ
ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารงานทีร่ ะบุหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการรายงานของทุกหน่วยงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนและพิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี เพื่อท�ำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติ
งานทีเ่ พียงพอ ทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบกฎเกณฑต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และการต่อต้านการทุจริต ทัง้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อรับทราบประเด็นส�ำคัญและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ โดย
ได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข
มาตรการป้องกันให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่าบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี คุ ลากรทีเ่ พียงพอต่อการด�ำเนินการตาม
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และมอบหมายให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจ
สอบการปฏิบตั งิ านตามระบบควบคุมภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ และให้จดั ท�ำรายงาน
การติดตามเพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาและด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
บริษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ การประเมินผล
ทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานและเป็นรายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน
ยังมีประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การติดตาม
ประเมินผลให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายบริหารเปรียบเทียบข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

หัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ฝ่ า ยบริ ห ารจะน� ำ เรื่ อ งแจ้ ง หรื อ น� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และขออนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2556
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต่ อ ไป โดยจะปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนและกฎระเบี ย บ ได้แต่งตั้งนายสุมล โฮ้บ�ำเพ็ญ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็น
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็น
ระยะเวลา 9 ปี รวมทัง้ มีคณ
ุ วุฒดิ า้ นการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานอย่างเหมาะสม
เคยเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การตรวจสอบภายใน จึงมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่างได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญ และข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ
เพื่อใช้ในประกอบการตัดสินใจ ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดส่งเอกสาร ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจ
ประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน ภายในระยะเวลาขัน้ ต�ำ่ ตามที่ สอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎหมายก�ำหนด โดยมีเลขานุการบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำด้านข้อบังคับและ ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็น
ศูนย์กลางในการจัดท�ำ และจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ บริษทั ฯ มีการก�ำหนดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของกรรมการได้
ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย

ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล

งานด้านก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษทั ฯ (Compliance)

บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
้ ำ� นวยการและเลขานุการบริษทั
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จัดท�ำข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง • ส�ำนักกรรมการผูอ
กับการควบคุมภายใน เพื่อช่วยท�ำให้การควบคุมการด�ำเนินงานได้ผล และ
ให้เข้าใจตรงกันตามความรับผิดชอบแต่ละระดับ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ หน่วยงาน ให้ปฏิบตั ติ าม
ที่มีความส�ำคัญโดยจ�ำแนกออกเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม โดยไม่ได้รับแจ้ง กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ฯ รวมทัง้ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตาม
ข้อมูลเกีย่ วกับกฎระเบียบภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
จากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
• ส�ำนักกฎหมาย
ให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านหรือการสอบทาน
รายการต่างๆ ตามที่ต้องการ กระบวนการสื่อสารภายนอกองค์กรได้จัดให้มี
รับผิดชอบก�ำกับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / Call Center
รวมทั้งกฎหมายด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/
เจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และเพือ่ ให้
ความปลอดภั ย ในอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
หน่วยงานภายนอกได้รับข้อมูลที่ต้องการ / สามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯ ได้
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ให้ค�ำปรึกษาประเด็น
ข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความสอดคล้อง
กับกฎหมาย โดยเฉพาะการท�ำธุรกรรมใหม่ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ให้การ
ประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว

ระบบการติดตาม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ� ำ ปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ท บทวนประเด็ น ต่ า งๆ ร่ ว มกั บ • ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผูส้ อบบัญชี
มาน�ำเสนองบการเงินและประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมภายใน นอกจากนี้ รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุม
บริษัทฯ มีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดนโยบาย ภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท
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คุณสมบัตขิ องหัวหน้าผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)
สัญชาติ

:
:
:
:

นายสุมล โฮ้บ�ำเพ็ญ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
38 ปี
ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา
:
ปริญญาโท สาขาการก�ำกับดูแลกิจการ
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
		
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
ประวัติการฝึกอบรม
:
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์
:
การอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาต (EIAP) รุ่นที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
		
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
:
หลักสูตร ACPG 16/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
:
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต รุ่นที่ 2/58 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)			
:
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ท�ำงานย้อนหลัง			
:

ไม่มี

:

ไม่มี

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระยะเวลา

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป

2549 – 2552

บมจ. ธนูลักษณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

• การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระยะเวลา

ต�ำแหน่ง

2554 – 2556

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บมจ. เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส

2543 - 2549

ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานตรวจสอบ

สนง. ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท

จ�ำนวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- บริษัทฯ มีจ�ำนวนพนักงานที่ท�ำหน้าที่ในหน่วยตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 3 คน
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

รายการระหว่างกัน
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1

นายตัน ภาสกรนที (นายตัน)

• กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2

นางอิง ภาสกรนที (นางอิง)

• กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3

บริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด (IGT)
ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มให้บริษัทฯและได้รับสิทธิ์จาก
นายตัน ภาสกรนที ในการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน
รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตันเป็นระยะ
เวลา 5 ปี

• น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที ซึ่งเป็นพี่สาวนายตันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
80.0%

4

บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(JPRM)
ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
• นายตันและนางอิง ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น
รวม 96.0%

5

บริษัท ภาสกรนที จ�ำกัด (PAS)
ด�ำเนินธุรกิจโรงแรม

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
• นางอิง ภาสกรนที และด.ช.ภาสกร ภาสกรนที ซึ่งเป็นบุตรชายนายตัน
และนางอิง และน.ส. วริษา ภาสกรนที ซึง่ เป็นบุตรสาวนายตัน เป็นผูถ้ อื หุน้
ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวม 100.0%

6

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

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
• นางอิง ภาสกรนที เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ รวม 79.7%

7

บริษัท ตัน แอสเซ็ท จ�ำกัด (TAN)
ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่และให้บริการพื้นที่สนาม
ฟุตบอล

• นายตันและนางอิง ภาสกรนที และ น.ส. วริษา ภาสกรนที ซึ่งเป็น
บุตรสาวนายตัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 91.1%

8

บริษัท อีซิลี่ จ�ำกัด (EZL)
ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหาร

• น.ส. วริษา ภาสกรนที ซึ่งเป็นบุตรสาวนายตัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวม 52.8%

9

บริษัท กิน ร้อง ดื่ม จ�ำกัด (KRD)
ด�ำเนินธุรกิจร้านอาหารและคาราโอเกะ

• นางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรวม
46.7%

10

บริษัท ตันบุญ จ�ำกัด (TANBOON)
ด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นายตันและนางอิง ภาสกรนที
• นายตันและนางอิง ภาสกรนที และด.ช.ภาสกร และ
ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนที ซึ่งเป็นบุตรชายและบุตรสาว
นายตันและนางอิง เป็นผู้ถือหุ้น ถือหุ้นรวมกัน 100.0%

99

รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยและบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีการเข้าท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
1 บริษัท ไอ แอม
กรีนที จ�ำกัด (IGT)

100

ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ์
ปี
2557

ปี
2558

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้ค่าขายสินค้า
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

782.08
38.24

881.03 • รายการขายสินค้าประเภทเครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯ ให้แก่ IGT ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
44.11 ในช่องทางTraditional Trade ตามสัญญาลงวันที่ 20 มิ.ย. 2557
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2560
• ก�ำหนดราคาขายโดย IGT ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากบริษัทฯ
ตามราคาขายของบริษทั ฯ ซึง่ มีผลอยู่ ณ วันที่ IGT ขายผลิตภัณฑ์นนั้ ให้แก่
ลูกค้า และบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาขายใกล้เคียงกับผู้จัดจ�ำหน่าย
รายอื่นของบริษัทฯ ในช่องทางจัดจ�ำหน่ายเดียวกัน
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุม่ เป้าหมายของ IGT ไม่ทบั ซ้อนกับ
กลุม่ เป้าหมายของผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายอืน่ ซึ่งบริษัทฯ ใช้บริการอยู่ อันจะเป็น
ประโยชน์ให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถเข้าไปสูฐ่ านลูกค้าทีม่ ากขึน้ นอกจากนี้
ในส่วนของโครงสร้างราคา ทางบริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดโครงสร้างราคา
ทีย่ ตุ ธิ รรมและสามารถแข่งขันได้ โดยหากเทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ
มีการก�ำหนดโครงสร้างราคาขายให้ IGT สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
โดยปกติ

ค่าใช้จ่าส�ำหรับ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย - โปรโมชัน่
สินค้าแถมรายเดือน
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

40.86

71.05 • รายการดังกล่าวคือการช�ำระเงินคืนค่าสินค้าแถมที่ผู้จัดจ�ำหน่ายแถมให้
ลูกค้า ซึ่งเป็นการแถมตามโปรโมชั่นประจ�ำเดือน ซึ่งการส่งเสริมการขาย
ดังกล่าวเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า
ในแต่ละเดือนและได้รับการอนุมัติโดยรองกรรมการผู้อ�ำนวยการ โดยการ
14.80 จ่ายเงินคืนค่าสินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขายสินค้าให้ IGT
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการโปรโมชัน่ สินค้าแถมรายเดือน
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ และเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจปกติ ทัง้ นี้ โปรโมชัน่ สินค้า
แถมประจ�ำเดือนได้รบั การทบทวนโดยผูบ้ ริหารและได้รบั การอนุมตั โิ ดย
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการรวมถึงเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขาย
สินค้าให้ IGT ซึง่ บริษทั ฯ ก็ได้ปฏิบัติวิธีเดียวกันกับผู้จัดจ�ำหน่ายรายอื่นใน
ช่องทางเดียวกัน

10.07

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ์
ปี
ปี
2557 2558

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย – ของทีร่ ะลึก
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

1.61

2 บริษัท เจแปนนีสไพร์ม ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่
เรสเตอร์ - รองส์
มาเนจเม้นท์ จ�ำกัด
(JPRM)

0.25

0.02 • เป็นรายการค่ารับรอง โดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก JPRM เพื่อรับรองลูกค้า
โดยราคาอาหารส�ำหรับการรับรองคิดราคาปกติเหมือนลูกค้า JPRM ทั่วไป
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ อีกทั้งราคาอาหารส�ำหรับการรับรองคิดราคาปกติเหมือนทีค่ ดิ กับ
ลูกค้า JPRM ทัว่ ไป จึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

3 บริษัท ภาสกรนที
จ�ำกัด (PAS)

0.46

0.11 • รายการซื้อห้องพักจาก PAS ซึ่งด�ำเนินธุรกิจที่พักตากอากาศ วิลล่า มาร็อก
รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน�ำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์
เช่น การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพัก
50% เพื่อน�ำมาใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่า
รายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็น
ไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

1 IGT (ต่อ)

ค่าใช้จา่ ยซือ้ ห้องพัก

-

0.56 • เป็นรายการสัง่ ซือ้ ของทีร่ ะลึกสัง่ ท�ำพิเศษจาก IGT เพือ่ น�ำมาใช้ในการส่งเสริม
การขายของ บริษัทฯ (ตุ๊กตารูปนายตันและสินค้าที่ระลึกเช่นกระเป๋า
กระปุกออมสิน แก้วน�้ำ ที่แสดงและขายบริเวณตันแลนด์
0.00 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา)
• รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการผลิตและ
จ�ำหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของ
นายตัน ระหว่างนายตัน กับ IGT ลงวันที่ 1 ก.ค. 2554 โดยนายตัน
อนุญาตให้นำ� รูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน
ไปผลิตเป็นรูปปั้นและสินค้าที่มีรูป รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบ
ดังกล่าว ตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่บริษัทที่นายตัน
เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่านั้น โดยนายตัน ไม่คิดค่าตอบแทน
และค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากนี้ นายตัน สงวนสิทธิ์ในการก�ำหนดราคา
สินค้าที่ IGT จัดจ�ำหน่าย โดย IGT สามารถบวกก�ำไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้า
ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าด�ำเนินการ
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู นายตัน และผลงานออกแบบของนายตันจาก
IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรูต้ นั แลนด์ เนื่องจากในระยะแรกบริษัทฯ
ต้องการที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจึงได้ใช้
นายตันเป็นพรีเซ็นเตอร์ รวมถึงขายสินค้าที่มีรูปนายตันและผลงานออกแบบ
ของนายตันดังกล่าวมาขายและดึงดูดผู้ที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้
มีนโยบายที่จะให้แบรนด์ของบริษัทฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผู้เดียว
บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อโฆษณาและ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ สินค้าดังกล่าว
บริษัทฯ ซื้อมาและจ�ำหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ รวมถึงเงื่อนไขการด�ำเนินการ เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ์
จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีราคาที่เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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ความสัมพันธ์
ปี
ปี
2557 2558

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

4 บริษัท กิน กับ ตัน
จ�ำกัด (KIN)

ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

0.18
0.02

0.41 • รายการซื้ออาหารจากร้านอาหารของ KIN เพื่อรับรองลูกค้า
0.02 • รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ อีกทั้งรายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน
KIN ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

ซือ้ วัตถุดบิ และอุปกรณ์
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

0.43
-

0.40 • รายการซือ้ ไอศครีม พร้อมอุปกรณ์เพือ่ ขายในตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
0.02 • ก�ำหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการซื้อไอศครีมมาและจ�ำหน่ายต่อใน
ราคาที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ค่าใช้จา่ ยซือ้ หนังสือ
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

0.23
0.12

0.53 • รายการซื้อหนังสือ “วิถีไม่ตัน” และ “ค�ำตัน” จาก TAN เพื่อน�ำมาแจกเป็นฃ
- ของขวัญ และขายในตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
• ก�ำหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การซื้อหนังสือเพื่อน�ำมาแจกเป็น
ของขวัญเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ บริษัทฯ ทางอ้อมและเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถซื้อ หนังสือได้ในราคาขายส่ง จึงถือได้ว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ค่าเช่าป้ายโฆษณา
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

0.24
0.03

0.36 • เป็นการลงสื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมแบรนด์สินค้า ตามแผนการตลาด
0.03 • ก�ำหนดราคาเช่าป้ายโดยส่วนลด 40%
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การป้ายโฆษณาเป็นการสื่อสารและ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจการค้าปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
สามารถเช่าป้ายโฆษณาได้ในราคาต�่ำกว่าปกติ ถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

6 บริษัท อีซิลี่ จ�ำกัด
(EZL)

ค่ารับรอง

0.02

0.04 • รายการค่ารับรองโดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก EZL เพื่อรับรองลูกค้าและ
ค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวคิดค่าอาหารราคา
ปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยปกติ

7 บริษัท ตันบุญ จ�ำกัด
(TANBOON)

ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก

0.00

0.47 • รายการซื้อห้องพักจาก TANBOON ซึ่งด�ำเนินธุรกิจโรงแรมอิสตินตัน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน�ำมาใช้ในการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการ
รับรองลูกค้า
• ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ตอ่
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้รบั ส่วนลดค่าห้องพักเพื่อน�ำมาใช้ในกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการ ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจโดยปกติ

5 บริษัท ตัน แอส-เซ็ท
จ�ำกัด (TAN)
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
บริษัทฯ ท�ำรายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็นส�ำคัญ การท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็น
รายการที่มีความจ�ำเป็นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกก�ำหนดให้เป็น
ไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และด�ำเนินการเช่นเดียว
กับที่ปฏิบัติกับลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ส�ำหรับการ
กู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ด�ำเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ตามความจ�ำเป็นเท่านั้น

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการ
ระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการก�ำหนดราคาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม
เป็นไปตามหลักการการก�ำกับกิจการที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
และต้องเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

มาตรการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
บริ ษั ท ฯ อนุ มั ติ ร ายการระหว่ า งกั น โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ
เป็นส�ำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และ
ผ่านขัน้ ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ร่วมพิจารณาถึงผลกระทบและให้มีการก�ำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตาม
เงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ ไปในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ จึงขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�ำธุรกรรม
ดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อ
รองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำธุรกรรม
เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ ำ� นวยการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียผู้นั้นไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระเป็นผูใ้ ห้ความ
เห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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สรุปสาระส�ำคัญของสัญญา/ ข้อตกลงทีส่ ำ� คัญ
1. สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาแต่งตั้งบริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด ให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
คู่สัญญา

: บริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด (“ผู้จัดจ�ำหน่าย”) กับบริษัทฯ (“ผู้ผลิต”)

วันที่ท�ำสัญญา:

: 20 มิถุนายน 2557

วันที่สัญญามีผล

: 1 กรกฎาคม 2557

อายุสัญญา

: 3 ปี (1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2560)

อาณาเขต

: ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจ�ำหน่ายเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ตามที่ได้
ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทั้งหมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade

ราคาและเงื่อนไขการช�ำระเงิน

: ผู้จัดจ�ำหน่ายต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตามราคาขายของผู้ผลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันที่ผู้จัด
จ�ำหน่ายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ใน
สัญญา และผู้จัดจ�ำหน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาที่ผู้ผลิตก�ำหนดไว้ในสัญญา

ศูนย์กระจายสินค้าและการจัดส่งไปศูนย์กระจาย
สินค้า

: ผู้จัดจ�ำหน่ายจะต้องหาพื้นที่เก็บสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้จัด
จ�ำหน่าย
ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัดจ�ำหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์

: กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดจ�ำหน่าย

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย

: ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าช�ำรุดบกพร่องออกจาก
ท้องตลาด

: กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต:
ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าที่ช�ำรุดบกพร่องออกจากท้องตลาด

กรณีผลิตภัณฑ์ที่ช�ำรุดบกพร่อง:

ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและช�ำระคืนให้แก่ผู้จัดจ�ำหน่ายในอัตราตามที่ตกลงกัน

กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจ�ำหน่าย: ผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบ
การบอกเลิกสัญญา

: การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิด
สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เลิกบริษัท หรือช�ำระบัญชี
2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระท�ำผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน
หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ : ผู้ผลิตจะต้องก�ำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค�ำเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและชัดเจน
ปลอดภัย
ตามสมควรและรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว
โดยป้องกันผู้จัดจ�ำหน่ายมิให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดี ข้อกล่าวหา ค่าปรับที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันเนื่องจากการใช้
ข้อมูลที่เป็นความลับ
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: ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มีผลต่อไป 3 ปี หลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลง
หรือถูกบอกเลิก

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าทีม่ รี ปู นายตัน ภาสกรนที รูปวาด สัญลักษณ์ และ
ผลงานออกแบบของนายตัน ภาสกรนที
คู่สัญญา

: นายตัน ภาสกรนที (“ผู้อนุญาต” หรือ “นายตัน”) กับ
บริษัท ไอ แอม กรีนที จ�ำกัด (“ผู้ได้รับอนุญาต”) (เดิมชื่อ บริษัท อิชิตัน เทรดดิ้ง จ�ำกัด)

วันที่ท�ำสัญญา:

: 1 กรกฎาคม 2554

วันที่สัญญามีผล

: 1 กรกฎาคม 2554

อายุสัญญา

: 5 ปี (1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2559)

ค่าตอบแทนสิทธิ

: อนุญาตไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ ส�ำหรับสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับตามสัญญา
ฉบับนี้

การผลิตและการขายสินค้า

: ในการผลิตรูปปั้นและสินค้าที่มีรูปผู้อนุญาต รูปวาด สัญลักษณ์และผลงานออกแบบของผู้อนุญาต
ดังกล่าวตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่นั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องด�ำเนินการผลิตหรือว่าจ้างบุคคลอื่น
เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ได้รับอนุญาตเอง

ราคาจ�ำหน่ายสินค้า

: ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการก�ำหนดราคาสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดจ�ำหน่าย โดยผู้ได้รับอนุญาต
สามารถบวกก�ำไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าด�ำเนินการ

หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต

: ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะโอนหรือจ�ำหน่ายสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้แก่ผู้อื่น นอกจากจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น

การบอกเลิกสัญญา

: ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้หรือพยายามใช้ข้อ
ตกลงในสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดผู้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีโดยท�ำเป็นหนังสือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามสิทธิต่างๆ ที่ผู้ได้รับ
อนุญาตตามสัญญานี้ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

105

106

C, CEO, MD
D, ED, M
D, M
D, ED
ED, M
D, ED, M
D, ED, M
ID, //
ID, AC
ID, AC

บริษัทฯ
2
D

1
D

3
D
D
D

4
D

5

D

D

6
D

7
D

8

D

9
D
D

D

D
D

D

D

D

D

D

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง
1 = บจ. ตันแอนด์ตัน ศรีราชา แอสเซ็ท
2 = บจ. อิง ตัน แอสเซ็ท
3 = บจ. ตันบุญ
4 = บจ. เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์
5 = บจ.ดีเอสที แอสเซ็ท
6 = บจ. เดี่ยว เดี่ยว กับตัน
7 = บจ. กล้วย กล้วย

8 = บจ. ภาสกรนที
9 = บจ. ลพบุรีอินน์ พลาซ่า
10 = บจ. เวดดิ้งบิสซิเนสคอนซัลแท้นท์
11 = บจ.โกลบอล วัน แคปปิตอล
12 = บจ. แทงค์กิ้ว เซอร์วิส
13 = บจ. ที.วาย.แมริเอจ สตูดิโอ
14 = บจ. โตกิยะ

15 = บจ. มาย เมโมรี่ สตูดิโอ
16 = บจ. ยัวร์ สตูดิโอ
17 = บจ. โมเดอร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ
18 = บจ. วิคตอเรีย เวดดิ้ง โปรเฟสชั่นแนล
20 = บจ. ไวท์ แมรี่ สตูดิโอ
20 = บจ. ไวท์ แมรี่ สตูดิโอ
21 = บจ. บีเลิฟด์ สตูดิโอ

D

D

D

D

D

D

D

22 = บจ. แมรี่ มี เวดดิ้งสตูดิโอ
23 = บจ. มูเทียร่า เวดดิ้งกาวน์ แอนด์ แพลนเนอร์
24 = บจ. กินกับตัน
25 = บจ. ตัน อิง แอสเซ็ท

D

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

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

นายตัน ภาสกรนที
นางอิง ภาสกรนที
นายโช เอวี่ย จิ้น
นางสาวอารยา พานิชายุนนท์
นายปรีชา อัจฉรานนท์
นายวิโรจน์ สุภาสูรย์
นายธนพันธุ์ คงนันทะ
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์

รายชื่อ

รายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
ระหว่างปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 6,531.8 ล้านบาท 6,208.9 ล้านบาท และ 6,356.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ และมีรายได้จากการ
ขายจ�ำนวน 6,484.4 ล้านบาท 6,179.1 ล้านบาท และ 6,339.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปี 2555 เท่ากับ 66.0% จากปี 2556 เท่ากับ
(4.7)% และจากปี 2557 เท่ากับ 2.6%
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย เพิม่ ขึ้น 2.6% จากปี 2557 เนือ่ งจากมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ไบเล่ และจากการท�ำกิจกรรมทางการ
ตลาด สวนทางกับการเติบโตขอตลาดชาพร้อมดื่ม ซึ่งเติบโตลดลง 2.5%
ในปี 2557 รายได้จากการขายมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มชาสูตรหวานน้อย ภายใต้ชื่อสินค้า “อิชิตัน
ซีเล็คเต็ด” , เครื่องดื่มชาด�ำพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที รสมัลเบอร์รี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร เก๊กฮวยผสมน�้ำผึ้ง ภายใต้ชื่อสินค้า “เย็นเย็น โดยอิชิตัน”
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้วางจ�ำหน่ายเครื่องดื่มน�้ำผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” ทั้งหมด 4 รสชาติ คือ น�้ำส้ม น�้ำองุ่น น�้ำรสลิ้นจี่ และน�้ำรสแอปเปิ้ล พร้อมทั้งวางจ�ำหน่าย
เครือ่ งดืม่ ชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลีย้ ง เย็นเย็น โดยอิชติ นั ขนาด 315 มล. เครือ่ งดืม่ ชาเขียวพร้อมดืม่ รสลิน้ จี่ ขนาดบรรจุ 840 มล. และเครือ่ งดืม่ ชาเขียวพร้อมดืม่
รสชาติน�้ำผึ้งผสมมะนาว และจมูกข้าวญี่ปุ่น ขนาดบรรจุ 600 มล.
รายได้อื่นหลักๆ เป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่น�ำเข้าเครื่องจักร ณ ขณะนั้น โดยก�ำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนมียอดในช่วงปี 2556 ถึงปี 2557 จ�ำนวน 41.0 ล้านบาท และ 8.3 ล้านบาทตามล�ำดับ มีรายได้จากดอกเบี้ยรับในปี 2557 และ 2558 จ�ำนวน
9.4 ล้านบาทและ 1.7 ล้านบาท มีเงินสนับสนุนทางการตลาดจ�ำนวน 8.0 ล้านบาทในปี 2557 และ 1.4 ล้านบาทในปี 2558 และในปี 2558 มีรายได้จากการขาย
ผลพลอยได้เพิ่ม 8.3 ล้านบาท
ปี 2556

โครงสร้างรายได้

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

6,484.4

99.3%

6,179.1

99.5%

6,339.6

99.7%

-

-

-

-

-

-

รายได้อื่น

47.5

0.7%

29.8

0.5%

17.2

0.3%

รายได้รวม

6,531.8

100.0%

6,208.9

100.0%

6,356.8

100.0%

รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้สุทธิจากมหาอุทกภัย

อัตราการเติบโตของยอดขาย

66.0%

(4.7%)

2.6%

ส่วนแบ่งตลาด*

42.1%

43.8%

43.4%

จ�ำนวนรสชาติ

17 รสชาติ

19 รสชาติ

17 รสชาติ

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือนมกราคม 2559
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ต้นทุนขาย
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 ถึงปี 2558) ต้นทุนขายโดยหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นประมาณ 75 -85% ของต้นทุนขายรวม
รายละเอียดต้นทุนขายปรากฏดังตารางด้านล่าง
ปี 2556

ต้นทุนขาย

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

วัตถุดบิ วัสดุสนิ้ เปลือง และการเปลีย่ นแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูป

3,766.5

85.1%

3,235.3

79.6%

3,172.0

75.3%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

256.2

5.8%

358.5

8.8%

474.2

11.3%

ค่าสาธารณูปโภค (เชื้อเพลิงแก๊ส, ไฟฟ้า, ประปา)

161.6

3.6%

203.9

5.0%

216.9

5.1%

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

61.6

1.4%

43.7

1.1%

43.9

1.0%

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

76.0

1.7%

102.8

2.5%

125.5

3.0%

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์

2.9

0.1%

-

-

-

-

อื่นๆ

100.7

2.3%

121.0

3.0%

182.2

4.3%

รวมทั้งหมด

4,425.0

100.0%

4,065.2

100%

4,214.7

100%

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

6,484.4

6,179.1

6,339.6

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

31.8%

34.2%

33.5%

ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินธุรกิจเครื่องดื่มเป็น 31.8% 34.2% และ 33.5% ตามล�ำดับ โดยอัตราก�ำไรขั้นต้นของ
ปี 2556 ค่อนข้างต�่ำเนื่องจากโรงงานยังไม่สามารถด�ำเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่และได้ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกเป็นผู้ผลิตสัดส่วนการว่าจ้างผลิตเท่ากับ 25% ส่ง
ผลให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยค่อนข้างสูงและอัตราก�ำไรขั้นต้นต�่ำ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทฯ เริ่มมีความพร้อมด้านการผลิตจากเครื่องจักรมากขึ้น
และเริ่มทยอยลดปริมาณการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกลงโดยมีสัดส่วนการว่าจ้างผลิตเหลือ 9% ในปี 2557 และ 2.9% ในปี 2558 ของยอดรวมปริมาณการผลิต
ส่งผลให้มตี น้ ทุนการผลิตต่อหน่วยต�ำ่ ลงและอัตราก�ำไรขัน้ ต้นสูงขึน้ ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของผลการด�ำเนินงานของปี 2557 และ 2558
เปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่าอัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ สูงขึ้นอยู่ที่ 34.2% ในปี 2557 และ 33.5% ในปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1
สายการผลิตขวดในเดือนเมษายน 2557 เพิ่มอีก 1 สายการผลิตขวดในเดือนมกราคม 2558 และอีก 1 สายการผลิตขวดในเดือนเมษายน 2558 รวมเป็น 6
สายการผลิตแบบขวด
อนึ่ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์เกิดจากการท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งกับพนักงานของ อิชิตัน และการให้สิทธิซื้อ
หุ้นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับคู่ค้ากลุ่มหนึ่งในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และ
อิชิตัน ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซื้อหุ้นของพนักงานและคู่ค้า และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (ล้านบาท)

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (พนักงาน) – ต้นทุนขาย

2.9

-

-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (พนักงาน) – ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6.6

-

-

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (คู่ค้า) – ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3.2

-

-

รวม

12.8

-

-
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ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักๆ คือ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยระหว่างปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายรวมมีจ�ำนวน 931.2 ล้านบาท 774.2
ล้านบาท และ 1,019.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 14.4% 12.5% และ 16.0% ตามล�ำดับ สัดส่วนนี้ลดลงในปี 2557 เนื่องจาก
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดและควบคุมงบประมาณการจ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขายอย่างเคร่งครัด โดยมีงบประมาณค่าใช้จา่ ยในการขายไม่เกิน 14% ของยอด
ขาย และมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิผลและคุ้มค่ามากที่สุด แต่ในปี 2558 สัดส่วนได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ยังซบเซา ขณะเดียวกันยังมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ไบเล่เพิ่มเข้ามาในปี ทั้งนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาทบทวนปรับแผนการตลาดและ
ส่งเสริมการขายทุกๆ ไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ตลาดปัจจุบัน
ในปี 2558 ค่าใช้จา่ ยในการขายมีจำ� นวน 1,019.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 16.1% เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าทีม่ สี ดั ส่วนของค่าใช้จา่ ยในการขาย
ต่อรายได้จากการขายที่ 12.5% เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและมีค่าใช้จ่ายส�ำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ไบเล่

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ในช่วงปี 2556 ถึงปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักๆ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าการศึกษา กีฬาและกุศลสาธารณะ คิดโดยประมาณเป็น 65.0% ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม โดยระหว่างปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมมีจ�ำนวน 130.3 ล้านบาท 250.4 ล้านบาท และ 130.9 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�ำนวน 130.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจ�ำนวน 119.5 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 47.7% ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดย
รวมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ แต่ในปี 2558 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2557 มีการตั้งส�ำรองผลขาดทุน
จากการด้อยค่าส�ำหรับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าในบัญชี“สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน” เป็นจ�ำนวนเงิน 84.1 ล้านบาท และบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิ
ในการใช้เครื่องหมายการค้า” เป็นจ�ำนวนเงิน 37.4 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 121.5 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนรับโอนเครื่องหมายการค้าจากประเทศต่างๆ และบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วทั้งสิ้น 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) ซึ่งอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนโอนสิทธิ
บริษทั ฯ บันทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ สิทธิในเครือ่ งหมายการค้า จ�ำนวนเงินรวมก่อนภาษีมลู ค่าเพิม่ เท่ากับ 37.38 ล้านบาท แต่ ณ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่มแี ผนที่
จะน�ำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไบเล่” ไปจัดจ�ำหน่ายในประเทศต่างๆ เหล่านี้ที่แน่นอนและไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดรับที่จะเกิดขึ้นจากการ
ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ยกเว้นประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่องสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ที่ก�ำหนดให้กิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นประจ�ำทุกปี โดยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ จึงพิจารณาตั้งส�ำรองผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 121.49 ล้านบาท

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
หากไม่พิจารณาถึงผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยและผลการด�ำเนินงานของส่วนธุรกิจที่หยุดด�ำเนินงาน ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีก�ำไร ก่อน
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ�ำนวน 431.6 ล้านบาท และ1,045.3 ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 9.6% และ 15.4%
ของรายได้รวมตามล�ำดับ เนื่องจากโรงงานได้เริ่มด�ำเนินการผลิตในเดือนมีนาคม 2555 ด้วยก�ำลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง และ
เพิ่มขึ้นเป็น 2 สายการผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ส่งผลให้มีรายได้จากการขายสูงขึ้น ประกอบกับการลดลัดส่วนว่าจ้าง
ผลิตภายนอกที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยต่อหน่วยต�่ำลงและอัตราการท�ำก�ำไรสูงขึ้น
ในปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จ�ำนวน 991.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 15.6% ของ
รายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีจ�ำนวน 1,119.1 ล้านบาทลดลงเท่ากับ 127.3 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 11.4% เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้นตามสภาวะการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง และในเดือนเมษายน 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์
“ไบเล่ “ พร้อมท�ำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
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ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
ระหว่างปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจ�ำนวน 881.7 ล้านบาท 1,061.2 ล้านบาท และ 812.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็น
อัตราก�ำไรสุทธิ 13.5% 17.1% และ 12.8% ของรายได้รวม ตามล�ำดับ อัตราก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานมีอัตราส่วนของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็น
13.5% 17.4% และ 12.8% ของรายได้รวม ตามล�ำดับ

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งหมดจ�ำนวน 6,540.9 ล้านบาท 9,008.2 ล้านบาท และ 8,851.6 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เนื่องด้วยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ จึงเป็นที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน โดยคิดเป็นสัดส่วน
76.2% ของสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงในปีที่ผ่าน 156.6 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2558 ไม่มีการลงทุนเพิ่ม รายการที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
1) การลดลงสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จ�ำนวน 54.0 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการตัดจ่ายค่าเสื่อมราคา และไม่มีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มในปี
2) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 123.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของยอดขายส�ำหรับปี 2558 คิดเป็น
2.6% ของปี 2557 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายการให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้าเป็นระยะเวลา 30-45 วัน โดยทีผ่ า่ นมา ลูกหนีก้ ารค้าของบริษทั ฯ มีระยะเวลาเก็บหนีโ้ ดยเฉลีย่
36-56 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยของปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็น 35 วัน 51 วัน และ 56 วัน ตามล�ำดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ในปี 2558 และ 2557
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 สืบเนื่องจากการขยายระยะเวลาเก็บหนี้ให้กับผู้จัดจ�ำหน่ายหลักรายหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาการจัดจ�ำหน่าย
ลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ รายหลักเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ที่มีรอบระยะเวลาการเก็บเงิน 30-45 วัน ทั้งนี้ รายละเอียดลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556
ถึงปี 2558 เมื่อแบ่งตามหนี้ที่ค้างช�ำระ เป็นดังนี้

ปี 2556

อายุลูกหนี้การค้า

ปี 2557

ปี 2558

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

206.9

25.6%

38.2

4.2%

44.1

4.3%

• น้อยกว่า 3 เดือน

-

-

-

-

-

-

• มากกว่า 6 เดือน

-

-

-

-

-

-

206.9

25.6%

38.2

4.2%

44.1

4.3%

602.0

74.4%

870.7

95.7%

988.6

95.7%

0.1

.0%

0.7

0.1%

0.0

0.0%

-

-

-

-

-

-

รวม

602.0

74.4%

871.4

95.8%

988.6

95.7%

รวมทั้งหมด

809.0

100.0%

909.6

100.0%

1,032.7

100.0%

กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ

รวม
กิจการอื่น
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
• น้อยกว่า 3 เดือน
• 3 - 6 เดือน
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3) การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 90.0 ล้าน เกิดจากตัวหลักคือภาษีมูลค่าเพิ่มรอการขอคืนจ�ำนวน 88.3 ล้านบาท ได้มีการขอคืนหรือ
น�ำมาใช้ในค�ำนวณหักภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการขายสินค้าในปี 2558
4) การลดลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จ�ำนวน 43.1 ล้านบาท เกิดจากจากการรับรู้ผลขาดทุนจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
5) การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�ำนวน 37.0 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุหลักคือ การด�ำเนินงานในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนเริ่มมีก�ำไรสุทธิที่จะต้องเสียภาษีเงินได้เริ่มตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ พบว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของปี 2556
2557 และปี 2558 เท่ากับ 15.0% และ 14.0% และ 9.1%ตามล�ำดับ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 25.8% 24.6% และ 19.2% ตามล�ำดับ
เนื่องจาก ก�ำไรสุทธิลดลง

หนี้สิน
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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 4,572.6 ล้านบาท 2,813.3 ล้านบาท และ 2,819.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ หนี้สินหลักๆ
เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดค้างช�ำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 2,067.9 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีก�ำหนดการช�ำระเงินให้เสร็จสิ้น ดังนี้
-

ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี จ�ำนวน 576.2 ล้านบาท
ครบก�ำหนดภายใน 1 – 5 ปี จ�ำนวน 1,491.7 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
แหล่งจัดหาเงินทุนหลักของบริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อส่วนผู้ถือหุ้นเป็น 0.5 เท่า และ 0.5 เท่า ตามล�ำดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามข้อก�ำหนดของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็น 0.5 เท่า และ0.5 เท่า ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของสัญญาเงินกู้สถาบันการเงินที่ก�ำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2.5 เท่า ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2558 ใกล้เคียงกับปี 2557
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน ได้แก่ สัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก จ�ำนวนเงินรวม 9.4 ล้านบาทโดยมีระยะเวลา
ของสัญญา 1-4 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดระหว่างปี 2559 ถึงปี 2562
ภาระผูกพันตามหนังสือ Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ใช้ จ�ำนวนเงินรวม 1.4 ล้านบาท
ภาระผูกพันตามค�ำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้า/วัสดุตกลงแล้ว จ�ำนวนเงินรวม 28.7 ล้านบาท

ภาระหนังสือค�้ำประกันที่สถาบันการเงินออกให้รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จ�ำนวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 6,032.4 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว 1,300 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนส�ำรองตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(12.4) และก�ำไรสะสม 1,043.3 ล้านบาท
ปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 6,194.9 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว 1,300 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนส�ำรองตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (18.0) และก�ำไร
สะสม 1,211.4 ล้านบาท
ปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 1,968.3 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้ว 1,000 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
56.1 ล้านบาท ทุนส�ำรองตามกฎหมาย 45.0 ล้านบาท และก�ำไรสะสม 867.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ บริษัทฯ ยังไม่
เคยประกาศจ่ายเงินปันผล
หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ ปี 2556 2557 และปี 2558 เท่ากับ 66.7% 26.4% และ 13.3%ตามล�ำดับ
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มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 4.60 บาท/หุ้น

การวิเคราะห์สภาพคล่อง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดหลักมาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินสดรับจากการเสนอ
ขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ในปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 1,368.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายระหว่างปี และผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยหลักมาจากความสามารถในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ การเรียกช�ำระเงินของลูกหนี้การค้า และการช�ำระเงินคืนเจ้าหนี้การค้า
โดยระหว่างปี 2556-2558 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่สนับสนุนสภาพคล่องดังกล่าวแสดงดังตารางด้านล่าง

อัตราส่วนสภาพคล่อง

หน่วย

2556

2557

2558

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

35.8

50.8

55.9

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

21.5

45.5

58.6

ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย

วัน

29.1

36.3

39.2

Cash Cycle

วัน

28.2

60.0

75.2

ในปี 2558 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 55.9 วัน จาก 35.8 วัน ในปี 2556 และ 50.8 วัน ในปี 2557 เนื่องจากได้มีการปรับเงื่อนไขการช�ำระเงินให้แก่คู่ค้า
หลักรายหนึ่งจาก 30 วัน เป็น 45 วัน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจัดจ�ำหน่ายสินค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ ได้ขอให้ทางผู้ขายวัตถุดิบ
เปลี่ยนเงื่อนไขการช�ำระเงินให้กับบริษัทฯ เป็น 45 วัน ส่งผลให้ระยะเวลาช�ำระหนี้เพิ่มขึ้น
ในปี 2558 วงจรเงินสดได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดปี 2557 และ 2556 จาก 28.2 วันในปี 2556 และ 60 วัน ในปี 2557 เป็น 75.2 วัน สืบเนื่องจากการขยาย
ระยะเวลาเก็บหนีใ้ ห้แก่ผจู้ ดั จ�ำหน่ายหลักรายหนึง่ ส่งผลให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 20.1 วัน จากปี 2556 และเพิม่ ระยะเวลาช�ำระหนีเ้ ฉลีย่ 11 วัน จากปี 2556
ส่งผลให้วงจรเงินสดมีการปรับตัวขึ้นเป็น 75.2 วันในปี 2558

ความสามารถในการช�ำระหนี้สถาบันการเงิน
ตามเงื่อนไของธนาคาร ก�ำหนดให้บริษัทฯ ด�ำรงอัตราส่วนความสามารถช�ำระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) ไม่ต�่ำกว่า 1.25 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถช�ำระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) เป็น 5.9 เท่า และ
2.7 เท่า ตามล�ำดับ ในขณะที่มีอัตราอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.5 เท่า และ 0.5 เท่า ตามล�ำดับ

กระแสเงินสดจากการลงทุน
ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิจ�ำนวน (452.2) ล้านบาท โดยหลักใช้ไปเพื่อการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ระหว่างปี 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิจำ� นวน (957.6) ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินกูส้ ถาบันการเงิน ทัง้ นี้ กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ดังกล่าวใช้ไปเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม จ่ายเงินปันผล และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริษทั ฯ มีคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด จ�ำนวน 2.1 ล้านบาท และค่าบริการอืน่ 0.1 ล้านบาท จ�ำนวนรวม 2.2 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1) เหตุการณ์ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ ยังได้เพิ่มก�ำลังการผลิตอีก 2 สายการผลิตขวด ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตรวมทั้งหมด 6 สาย
การผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาด
ธุรกิจเครื่องดื่มจัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงธุรกิจหนึ่ง โดยบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งขันที่ผลิตเครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม
(Ready to drink) ทีห่ ลากหลาย ซึง่ ผูผ้ ลิตหลายรายมักแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและมีกจิ กรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนมีการพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยพบว่า ตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มถูกพัฒนาและ
วางจ�ำหน่ายเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ไม่สามารถพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ รองรับความต้องการบริโภคทีส่ งู ขึน้ ได้ทนั ท่วงที อาจส่งผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ลดลงและผลการด�ำเนินงานในเชิงลบได้
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแผนงานวิจยั เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาวางจ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ ง และก�ำหนดแนวทางการปรับกลยุทธ์การขายทีฉ่ บั พลัน
ต่อการเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ตลาด เพือ่ กระตุน้ ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง และดึงดูดความต้องการบริโภคจากผูบ้ ริโภครายใหม่
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของตลาด ส�ำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้วางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปทั้งหมด 23 รสชาติ
2) การพยากรณ์การขาย การวางแผนการผลิต และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร อุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ
มีปริมาณการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จ�ำเป็นต้องพยากรณ์การขายล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการผลิตตลอดจนบริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ และการกระจายสินค้า
ได้อย่างเหมาะสม
ปัจจัยหลักทีก่ ำ� หนดปริมาณการบริโภค ได้แก่ ฤดูกาล และกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยพบว่าอัตราการบริโภคเครือ่ งดืม่ ชาพร้อมดืม่ จะสูงขึน้ ในช่วงฤดูรอ้ นและ
ต�ำ่ ลงในช่วงฤดูหนาว ดังนัน้ บริษทั ฯ ต้องปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลีย่ นแปลงของอัตราการบริโภคในแต่ละช่วงเวลาของปี
ส�ำหรับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จา่ ย บริษทั ฯ ได้นำ� ระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตซึง่ สนับสนุนให้การบริหารจัดการต้นทุน มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ควบคุมและตรวจสอบต้นทุนการผลิตปัจจุบนั รวมถึงการตรวจการใช้ทรัพยากรว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าหรือไม่ อาทิ
เช่น ตรวจสอบว่ามีการใช้บุคคลากรมากเกินไป วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า เพื่อก�ำหนดต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยการผลิตที่เหมาะสม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล และนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้จัดให้มีการ
ประชุม 5 ครั้ง โดยสรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
• การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี 2558 โดยการประสานงาน
		 ร่วมกับฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
		 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ รายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
		 ประโยชน์ครบถ้วนพียงพอ และเชือ่ ถือได้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วม 1 ครัง้ เพือ่ รับ
		 ทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�ำปีของผู้สอบบัญชี
• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับหัวหน้า
		 หน่วยงานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และปฏิบัติ
		 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring
		 Organizations (COSO) ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้รว่ มปรึกษากับผูส้ อบบัญชีเพือ่ รับทราบประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการควบคุมภายใน
		 อย่างสม�่ำเสมอ
• การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
		 รวมทั้งอัตราก�ำลังพลและแผนการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
• การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาประวัติ ผลงานและค่าสอบบัญชีทเี่ สนอ
		 รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าถูกต้องตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ จาก
		 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ปี 2559 พร้อมนีไ้ ด้พจิ ารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
• การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัตตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติของ
		 บริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้
		 สอบทานการทําธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเกณฑ์
		 และข้อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการดําเนินการของฝ่ายบริหาร
		 เป็นไปตามนโยบายการทาํ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการ
		 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
		 (Collective Action Coalition) ไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
• การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2558
		 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องการท�ำหน้าที่โดยรวม
		 และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ดังนี้ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบสอบภายใน
		 การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการ
		 ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี ซึ่งผลการประเมินโดยรวม
		 สรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานครบถ้วนแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินประจ�ำปี 2558 ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ฝ่ายบริหาร
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
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พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อิชิตัน กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งประธานกรรมการสรรหา
และก� ำ หนดค่ า ตอบแทนเป็ น กรรมการอิ ส ระ โดยได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3/2557 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2557
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1.
2.
3.

นายอิสสระชัย
นายประสาน
นางอิง		

เดชาฤทธิ์		
ลิ้มพิพัฒนกุล
ภาสกรนที		

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว โดยในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณา และวิธีด�ำเนินการที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎบัตรและข้อก�ำหนดของ
ทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
• ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาโดยค�ำนึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้น�ำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนะคติที่ดี
ต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งยังต้องค�ำนึงถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของทางการและสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
• ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
กั บ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง ผลประกอบการ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และปั จ จั ย
ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการบริษัทมีการประเมินตนเอง เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี ส�ำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

									

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ทีอ่ อกหลักทรัพย์ ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารจัดท�ำงบการเงินเพือ่ แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากลเป็นส่วนใหญ่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และยังค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการน�ำเสนอความเข้าใจต่อมุมมองภาพรวมของฐานะการเงินของบริษทั ฯ จึงได้นำ� เสนอค�ำอธิบาย
และการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ให้มนั่ จ�ำได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายการทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้
ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือ
ได้ของระบบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

นายตัน ภาสกรนที
ประธานกรรมการ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิ จ การของ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดง ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส ่ ว นได้ เ สี ย และงบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ งบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซงึ่ ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
และเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงิน เฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานท�ำงบการเงิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ความเห็น

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงิน เฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดง
ฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปีสนิ้ สุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายใน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบ้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการท�ำงบบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

(นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6112
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น

5

110,007,190

151,787,255

110,007,190

151,787,255

4, 6

1,032,742,239

909,636,298

1,032,742,239

909,636,298

82,167,803

77,716,093

82,167,803

77,716,093

-

88,310,030

-

88,310,030

676,717,388

675,902,595

676,717,388

675,902,595

6,102,419

12,326,010

6,102,419

12,326,010

1,907,737,039

1,915,678,281

1,907,737,039

1,915,678,281

74,538,124

117,683,141

135,620,414

135,620,414

14,898,051

30,578,290

14,898,051

30,578,290

7

ภาษีมลู ค่าเพิ่มระหว่างการขอคืน
สินค้าคงเหลือ

8

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า

9

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิในการใช้
เครื่ องหมายการค้า

11

-

-

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

6,741,133,838

6,795,180,663

6,741,133,838

6,795,180,663

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

88,758,996

86,573,463

88,758,996

86,573,463

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

22,493,159

59,487,245

22,493,159

59,487,245

2,044,080

3,052,429

2,044,080

3,052,429

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6,943,866,248

7,092,555,231

7,004,948,538

7,110,492,504

รวมสินทรัพย์

8,851,603,287

9,008,233,512

8,912,685,577

9,026,170,785

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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3

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

120,000,000

28,224,000

120,000,000

28,224,000

เจ้าหนี้ การค้า

14

387,087,939

519,324,591

387,087,939

519,324,591

51,198,914

24,723,033

51,198,914

24,723,033

61,834,849

101,357,939

61,834,849

101,357,939

เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ คา่ ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

4

211,743,824

186,399,592

211,743,824

186,399,592

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

13

456,180,795

153,840,796

456,180,795

153,840,796

276,561

-

276,561

-

16,501,078

8,032,453

16,501,078

8,032,453

1,304,823,960

1,021,902,404

1,304,823,960

1,021,902,404

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

13

1,491,756,385

1,780,437,180

1,491,756,385

1,780,437,180

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

15

22,579,823

10,960,402

22,579,823

10,960,402

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

1,514,336,208

1,791,397,582

1,514,336,208

1,791,397,582

รวมหนีส้ ิน

2,819,160,168

2,813,299,986

2,819,160,168

2,813,299,986

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)

ทุนจดทะเบียน

ส่ วนของผูทุ้ ถนอื ทีหุ่อ้ นอกและชาระแล้ว
ส่วนเกิ
ทุนเรื อนหุ
้น นมูลค่าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

หมายเหตุ งบการเงิ
2558นที่แสดง

2557

เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อวนหุ
้น ้ ถอื หุ้น (ต่ อ)
หนีส้ ินและส่
นของผู

เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

2558

2557

(บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

หมายเหตุ 16 2558
2557
2558
2557
1,300,000,000 1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000
(บาท)
1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000

ส่วนเกิ
ทุนจดทะเบี
ยนนมูลค่าหุ้นสามัญ
วนเกินทุาระแล้
นจากการจ่
ทุนที่อส่อกและช
ว ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ส่วนเกินกมูาไรสะสม
ลค่าหุ้น
ส่วนเกินจัมูดลสรรแล้
ค่าหุ้นวสามัญ

นสารองตามกฎหมาย
ส่วนเกินทุนทุจากการจ่
ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ยังไม่ได้จดั สรร
กาไรสะสม

องค์ปวระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
จัดสรรแล้
วนของผู้ถอื หุ้ น
ทุนสรวมส่
ารองตามกฎหมาย

16

16
3,515,423,218
3,515,423,218
3,515,423,218
3,515,423,218
1,300,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
161,300,000,000
56,079,360
56,079,360
56,079,360
56,079,360
1,300,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000

16
16

17

3,515,423,218 3,515,423,218 3,515,423,218 3,515,423,218
17 56,079,360
130,000,000 56,079,360
130,000,000 56,079,360
130,000,000 56,079,360
130,000,000
1,043,317,447

1,211,394,874

1,092,022,831

1,211,368,221

(12,376,906)

(17,963,926)

-

-

6,032,443,119130,000,000
6,194,933,526130,000,000
6,093,525,409130,000,000
6,212,870,799
130,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมหนี่นส้ ของส่
ินและส่วนของผู
วนของผู
องค์ประกอบอื
ถ้ ือ้ ถหุอื ้นหุ้ น

1,043,317,447 1,211,394,874 1,092,022,831 1,211,368,221
8,851,603,287(17,963,926)
9,008,233,512 8,912,685,577
9,026,170,785
(12,376,906)
-

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้ น

6,032,443,119

6,194,933,526

6,093,525,409

6,212,870,799

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น

8,851,603,287

9,008,233,512

8,912,685,577

9,026,170,785

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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5

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

16
หมายเหตุ

รายได้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
รายได้จากการขาย

4

2557

2558

2557

เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

(บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
25581,300,000,000 25571,300,000,00025581,300,000,0002557 1,300,000,000
1,300,000,000

1,300,000,000
(บาท)

1,300,000,000

1,300,000,000

3,515,423,218
3,515,423,218
3,515,423,218
3,515,423,218
6,339,576,801
6,179,080,161
6,339,576,801
6,179,080,161
16 1,653,070
56,079,360 9,364,836
56,079,3601,653,070
56,079,3609,364,83656,079,360
20,420,163

15,535,353

20,420,163

6,356,765,224 6,208,865,160 6,356,765,224 6,208,865,160
17
130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
4
8, 20
20
20
21

รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม

15,535,353

ทุนสารองตามกฎหมาย

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
รวมหนีส้ นินและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
ต้นทุนทางการเงิ

31 ธันวาคม

16

ดอกเบี้ยส่รับวนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รายได้อื่นกาไรสะสม
รวมรายได้จัดสรรแล้ว
ค่ าใช้ จ่าย ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ต้นทุนขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ งบการเงิ
2558นที่แสดง

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน

เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

9
22

1,043,317,447

1,211,394,874

1,092,022,831

1,211,368,221

(12,376,906)
(17,963,926)
4,214,699,983
4,065,204,432
4,214,699,983 4,065,204,432
6,032,443,119
6,194,933,526
6,093,525,409
6,212,870,799
1,019,349,315
774,179,994
1,019,349,315
774,179,994
130,910,543
250,418,023
130,910,543
250,418,023
8,851,603,28799,415,486
9,008,233,51286,501,795
8,912,685,57799,415,486
9,026,170,785
86,501,795
5,451,461,636

5,189,217,935

5,451,461,636

5,189,217,935

(48,732,037)

26,653

-

-

856,571,551

1,019,673,878

905,303,588

1,019,647,225

(43,829,559)

59,086,769

(43,829,559)

59,086,769

812,741,992

1,078,760,647

861,474,029

1,078,733,994

5
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บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทรายการใหม่
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เข้ าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
กาไรสะสม
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
จัดสรรแล้ว
ภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวกับองค์ประกอบของ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
หมายเหตุ งบการเงิ
2558นที่แสดง 2557
2558
2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย
(บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
16
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000
(บาท)
1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000
16
3,515,423,218

3,515,423,218

3,515,423,218

56,079,360

56,079,360

56,079,360

56,079,360

16
15
12, 22

(7,274,274)

17

-

(7,274,274)

-

130,000,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
1,454,855
400,476
1,454,855
400,476
1,043,317,447 400,476
1,211,394,874(5,819,419)
1,092,022,831 400,476
1,211,368,221
(5,819,419)
(12,376,906)
(17,963,926)
-

องค์ป่อระกอบอื
นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายการที
าจถูกจัด่ประเภทรายการใหม่
นของผู
้น น
เข้รวมส่
าไปไว้วในก
าไรหรื้ ถอือหุขาดทุ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่า
และส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
หน่รวมหนี
วยงานต่ส้ าินงประเทศ

3,515,423,218

6,032,443,119
9

6,194,933,526

6,093,525,409

6,212,870,799

8,851,603,287(17,963,926)
9,008,233,512
5,587,020

8,912,685,577
-

9,026,170,785
-

5,587,020

(17,963,926)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(232,399)
(17,563,450)
812,509,593 1,061,197,197

24

0.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
124 ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ

5
7

0.89

(5,819,419)
400,476
855,654,610 1,079,134,470

0.66

0.89

125

-

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี

โอนไปสารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1,300,000,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

-

300,000,000

-

300,000,000

1,000,000,000

ชาระแล้ว

-

8

3,515,423,218

-

-

-

-

3,515,423,218

-

3,515,423,218

หุ ้นสามัญ

56,079,360

-

-

-

-

-

-

-

56,079,360

ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

จากการจ่ายโดย

ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุน

130,000,000

85,000,000

-

-

-

-

-

-

45,000,000

(บาท)

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

จากการแปลงค่า

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างจาก

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

องค์ประกอบอื่ นของ

1,211,394,874

(85,000,000)

1,079,161,123

400,476

1,078,760,647

(650,000,000)

(650,000,000)

-

867,233,751

(17,963,926)

-

(17,963,926)

(17,963,926)

-

-

-

-

-

ยังไม่ได้จดั สรร หน่วยงานต่างประเทศ

กาไรสะสม

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้ เสีย

ทุนเรื อนหุ ้น

กาไรสาหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี

17

25

เงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

16

หมายเหตุ

เพิ่มหุ ้นสามัญ

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

6,194,933,526

-

1,061,197,197

(17,563,450)

1,078,760,647

3,165,423,218

(650,000,000)

3,815,423,218

1,968,313,111

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วนของ

126

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1,300,000,000

-

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี

-

-

1,300,000,000

ชาระแล้ว

-

25

หมายเหตุ

9

3,515,423,218

-

-

-

-

-

3,515,423,218

หุ ้นสามัญ

56,079,360

-

-

-

-

-

56,079,360

ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

จากการจ่ายโดย

ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่ วนเกินทุน

130,000,000

-

-

-

-

-

130,000,000

ตามกฎหมาย
(บาท)
(บาท)

ทุนสารอง

จากการแปลงค่า

อัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างจาก

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

องค์ประกอบอื่ นของ

1,043,317,447

806,922,573

(5,819,419)

812,741,992

(975,000,000)

(975,000,000)

1,211,394,874

(12,376,906)

5,587,020

5,587,020

-

-

-

(17,963,926)

ยังไม่ได้จดั สรร หน่วยงานต่างประเทศ

กาไรสะสม

งบกำรเงินนทีที่แสดงเงิ
่แสดงเงินนลงทุ
ลงทุนนตำมวิ
ตำมวิธีสธ่ วีสนได้
่ วนได้เสีเยสี ย
งบกำรเงิ

ทุนเรื อนหุ้น

กาไรสาหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของ

6,032,443,119

812,509,593

(232,399)

812,741,992

(975,000,000)

(975,000,000)

6,194,933,526

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วนของ

127

-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,300,000,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

10

3,515,423,218

300,000,000

3,515,423,218

-

-

-

-

-

โอนไปสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3,515,423,218

หุน้ สามัญ

-

300,000,000

1,000,000,000

ชาระแล้ว

ทุนสารอง

56,079,360

-

-

-

-

-

-

56,079,360

85,000,000
130,000,000

-

-

-

-

-

-

45,000,000

ตามกฎหมาย
(บาท)
(บาท)

ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

จากการจ่ายโดย

ที่ออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินทุน

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

1,079,134,470

400,476

1,078,733,994

(650,000,000)

(650,000,000)

-

867,233,751

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
ทุนเรื อนหุน้

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

17

25

เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

16

หมายเหตุ

เพิม่ หุน้ สามัญ

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งขอ

6,212,870,799

1,079,134,470

400,476

1,078,733,994

3,165,423,218

(650,000,000)

3,815,423,218

1,968,313,111

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ

128

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,300,000,000

-

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

1,300,000,000

ชาระแล้ว

-

25

หมายเหตุ

11

3,515,423,218

-

-

-

-

-

3,515,423,218

หุน้ สามัญ

ทุนสารอง

56,079,360

-

-

-

-

-

56,079,360

130,000,000

-

-

-

-

-

130,000,000

1,092,022,831

855,654,610

(5,819,419)

861,474,029

(975,000,000)

(975,000,000)

1,211,368,221

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
(บาท)
(บาท)

จากการจ่ายโดย

ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

ส่วนเกินทุน

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
ทุนเรื อนหุน้

กาไรสาหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการกับผู้ถอื หุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของง

6,093,525,409

855,654,610

(5,819,419)

861,474,029

(975,000,000)

(975,000,000)

6,212,870,799

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2557

2558

2557

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อ
สิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
(รายได้) ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10
11
11
11
21
8
8

15
9
22

12

812,741,992

1,078,760,647

861,474,029

1,078,733,994

487,693,241
474,117

369,583,530
331,596

487,693,241
474,117

369,583,530
331,596

37,383,178
(9,345,794)
84,112,150
(1,653,070)
(9,364,836)
86,501,795
99,415,486
2,046,244
1,023,839
9,065,651
11,733,071
(392,966)
1,574,188
29,613
192,141
7,050
4,044
4,345,147
3,279,396
48,732,037
(26,653)
43,829,559
(59,086,769)
1,483,052,211 1,619,937,413

(9,345,794)
(1,653,070)
86,501,795
1,023,839
9,065,651
(392,966)
29,613
7,050
4,345,147
43,829,559
1,483,052,211

37,383,178
84,112,150
(9,364,836)
99,415,486
2,046,244
11,733,071
1,574,188
192,141
4,044
3,279,396
(59,086,769)
1,619,937,413

129

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)

หมายเหตุ

16

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่นส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
นทุนจากการจ่
ภาษีมูลส่ค่วานเกิ
เพิ่มระหว่
างการขอคืานยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
สิ นค้าคงเหลื
อ
สิ นทรัพย์จัหดมุสรรแล้
นเวียนอืว่น
สิ นทรัพย์ไทุม่หนมุสนารองตามกฎหมาย
เวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้
า ได้จดั สรร
ยังไม่
เจ้าหนี้ อองค์
ื่น ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม
2557

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558

2557

2558

2557

งบการเงิ
(บาท) นเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

1,300,000,000

1,300,000,000

2558

1,300,000,000

2557

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

(บาท)

16

(123,105,941) (100,666,329) (123,105,941) (100,666,329)
3,515,423,218
3,515,423,218221,187
3,515,423,218
221,187
20,794,136
20,794,1363,515,423,218
16 88,310,030
56,079,3604,693,45356,079,360
88,310,030 56,079,360
4,693,453 56,079,360
(10,904,283) (351,231,822)
(10,904,283) (351,231,822)
6,285,294
(1,088,623)
6,285,294
(1,088,623)
1,008,349130,000,000
(835,000) 130,000,000
17 1,008,349
130,000,000(835,000)
130,000,000
(132,236,652)
230,538,722
(132,236,652)
230,538,7221,211,368,221
1,043,317,447
1,211,394,874
1,092,022,831
26,475,881
26,475,881
1,202,192
(12,376,906)1,202,192(17,963,926)
25,604,773
50,322,598
25,604,773
50,322,598
6,032,443,119
6,194,933,526
6,093,525,409
6,212,870,799
8,468,625
(848,697)
8,468,625
(848,697)
1,373,179,474 1,472,818,043 1,373,179,474 1,472,818,043
8,851,603,287 9,008,233,512 8,912,685,577 9,026,170,785
(5,165,760)
(5,165,760)
1,368,013,714 1,472,818,043 1,368,013,714 1,472,818,043

1,653,070
9,364,836
(37,383,178)
(455,895,593) (2,143,087,585)
35,421
62,617
(2,659,650) (168,499,700)
4,672,897
- (135,620,414)
(452,193,855) (2,475,163,424)

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
130 ประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นที่แสดง
หมายเหตุ งบการเงิ
2558

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน

เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

5
13

1,653,070
9,364,836
(37,383,178)
(455,895,593) (2,143,087,585)
35,421
62,617
(2,659,650) (168,499,700)
4,672,897
(135,620,414)
(452,193,855) (2,475,163,424)

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินที่แสดง

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)

หมายเหตุ

16

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จ่ายดอกเบี้ย
นเกินผมูถู้ ือลหุค่า้นหุของบริ
้นสามัษญทั
จ่ายเงินปัส่นวผลให้
นเกินนทุกูนย้ จากการจ่
ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินสดรัส่บวจากเงิ
มื
ชาระคืกนาไรสะสม
เงินกูย้ มื
ว
เงินสดรับจัสุดทสรรแล้
ธิจากการเสนอขายหุ
้นใหม่
แก่ประชาชนทั
ว่ ไปเป็ นครั้งแรก
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินสดสุ ทยัธิงไม่
ได้มไาจาก
(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ด้จดั สรร

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้ น

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558

2557

2558

2557

งบการเงิ
(บาท) นเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

1,300,000,000

1,300,000,000

2558

1,300,000,000

2557

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

(บาท)

25

16

(88,035,128) (119,886,922)
(88,035,128) (119,886,922)
3,515,423,218
3,515,423,218
3,515,423,218
(975,000,000) (650,000,000) (975,000,000)
(650,000,000)3,515,423,218
16 243,775,999
56,079,360
1,655,856,99756,079,360
243,775,999 56,079,360
1,655,856,997 56,079,360
(138,340,795) (3,630,915,998) (138,340,795) (3,630,915,998)
- 3,815,423,218130,000,000
130,000,000

-130,000,000
3,815,423,218 130,000,000
(957,599,924)
1,070,477,295
(957,599,924)
1,070,477,2951,211,368,221
1,043,317,447
1,211,394,874
1,092,022,831

17

(12,376,906)

(17,963,926)

-

-

8,851,603,287

9,008,233,512

8,912,685,577

9,026,170,785

(41,780,065)
68,131,914
(41,780,065)
68,131,914
6,032,443,119
6,194,933,526
6,093,525,409
6,212,870,799
151,787,255
83,655,341
151,787,255
83,655,341
110,007,190
151,787,255
110,007,190
151,787,255

5

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายชาระเป็ นเงินสดมีรายละเอียดดังนี้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ือทั้งหมดในระหว่างปี
10
หั ก - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
- ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
- (กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็ นเงินสด

2557

16

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

433,718,500 2,183,101,389
(15,660,374)
(88,353,754)
39,523,090
63,952,670
(1,214,055)
(15,738,629)
(471,568)
125,909
455,895,593 2,143,087,585

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

นที่แสดง
หมายเหตุ งบการเงิ
2558

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน

เงินลงทุนตามวิธสี ่ วนได้เสีย

5
14

433,718,500
(15,660,374)
39,523,090
(1,214,055)
(471,568)
455,895,593

2,183,101,389
(88,353,754)
63,952,670
(15,738,629)
125,909
2,143,087,585
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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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

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้

15

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
คณะกรรมการได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 และ
มีที่อยูจ่ ดทะเบียนดังนี้
สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
สํานักงานสาขาตั้งอยูเ่ ลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลอุทยั อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
13120 ประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2557
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ในระหว่า งปี ได้แก่ นายตัน ภาสกรนที และนางอิ ง ภาสกรนที ซึ่ งถื อหุ ้นของบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 35 และร้อยละ 5 ตามลําดับ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม
รายละเอียดของการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิ ช าชี พ บัญชี ฯ (“สภาวิช าชี พ บัญชี ” ) กฎระเบี ย บและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ นั ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
16
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรั บปรุ ง ใหม่ขา้ งต้น สภาวิช าชี พบัญชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื่นๆ ซึ่ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ที่เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ข้อ 29
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ ง มี ผลกระทบต่ อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
การใช้ วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชี ซ่ ึ งมีผลกระทบที่ มีนยั สําคัญที่ สุดต่อจํานวนเงิ นที่
รับรู ้ในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 การจัดประเภทการร่ วมการงาน
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้ อสมมติฐานและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ ยวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการที่ สําคัญซึ่ งมี ความเสี่ ยงอย่างมี นยั สําคัญที่ เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ด)
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ข้อสมมุติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคต
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
การวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมูลค่ า มี การทบทวนข้อมูลที่ ไ ม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มูลค่ า ที่ มีนัย สํา คัญ อย่า ง
สมํ่า เสมอ หากมี การใช้ขอ้ มูลจากบุ คคลที่ ส ามเพื่ อวัด มูลค่ า ยุติธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่ สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถกู จัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้



ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
18
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ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่สามารถ
สังเกตได้)
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม


กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน อยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 26
(จ) การจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวีธีส่วนได้ เสีย
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนี เซี ย ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้ากับบริ ษทั พีที อาทรี่ แปซิ ฟ
ฟิ ค เนื่ องจากตามสัญญาร่ วมลงทุนได้กาํ หนดให้ผลู ้ งทุนมีอาํ นาจควบคุมร่ วมกันและมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุ ทธิ ของ
การร่ วมการงานดังกล่าวมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์หรื อภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ดังนั้นบริ ษทั จึงได้บนั ทึกบัญชี เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยและจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วีธีส่วนได้เสี ยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นครั้งแรก (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)
3

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และการร่ วมค้า
การร่ วมค้ า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วม
การงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ร่วมกันในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันร่ วมกันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทํา รายการ ภายหลังการรั บรู ้ ร ายการเริ่ มแรก ส่ ว นแบ่ งกําไรหรื อขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของ
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เงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
จนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินที่ แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจากรายการกับการร่ วมค้าถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้
เสี ยในกิจการที่ถกู ลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่
เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นที่ เ ป็ นตัว เงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศ ณ วัน ที่ ร ายงาน แปลงค่ า เป็ นสกุล เงิ นที่ ใช้ใ น
การดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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เมื่ อหน่ วยงานต่ างประเทศถูกจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุ มร่ วมกัน
ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุนในการร่ วมค้าเพียง
บางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีการควบคุมร่ วมที่มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่ วนที่
เกี่ยวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชําระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงิ นลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการผลต่ า งจากอัตราแลกเปลี่ ย นในส่ ว นของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่า มี
การจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากสถาบันการเงิ นประเภทเผื่อเรี ยก และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
(ช) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การได้มาของสิ นทรั พ ย์ และต้นทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การจัดหาสิ นทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
ซึ่ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กํา ไรหรื อขาดทุ นจากการจํา หน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คื อผลต่ า งระหว่ า งสิ่ งตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ า ตามบัญชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตาม
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
เครื่ องมือและเครื่ องใช้
ยานพาหนะ

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

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ซ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงในราคาทุนหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
ต้นทุนของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยรั บรู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธีเ ส้น ตรงซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ป แบบที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พย์น้ นั ตามระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ่ งไม่รวมสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า โดยเริ่ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่
จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์
สิ ทธิ ในการใช้ครื่ องหมายการค้าและสูตรการผลิต

10 ปี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฌ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการ
ให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ ารับรู ้เมื่อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
รายงานว่ามี ข ้อบ่ งชี้ เรื่ อ งการด้อ ยค่ า หรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อยค่ า จะถูกกลับรายการ หากมี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมี
การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกในราคาทุน
(ฎ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฏ) ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
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ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกําไร
หรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจะ
ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่ อนไขการให้บริ การที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการ
ได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน สําหรับคู่คา้ ซึ่ งให้สิทธิ และใช้สิทธิ ทนั ที รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที
(ฐ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุบนั หรื อที่ ก่อตัวขึ้ นอัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไปรั บรู ้ เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
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(ฑ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความ
ไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้
และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า
กลุ่มบริ ษทั มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า ลูกค้าจะได้รับรางวัลเป็ นสิ ทธิ ซึ่ งลูกค้าสามารถนํามาใช้เป็ นส่ วนลดค่าซื้ อ
สิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับจากการขายเริ่ มแรกจะต้องปั นส่ วนระหว่าง
สิ ทธิ ที่ลูกค้าได้รับและส่ วนประกอบอื่นๆ ของรายการขายนั้น การปั นส่ วนใช้วิธีการประมาณโดยอ้างอิงจากมูลค่า
ยุติธรรมของส่ วนลดค่าสิ นค้า ซึ่ งมูลค่ายุติธรรมนี้ ประมาณโดยใช้มูลค่าส่ วนลดปรับปรุ งด้วยอัตราที่คาดว่าจะไม่ใช้
สิ ทธิ โดยรับรู ้เป็ นรายได้รอรับรู ้และจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ และกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาภาระ
ผูกพันที่ ตกลงไว้ จํานวนที่ รับรู ้เป็ นรายได้ข้ ึ นอยู่กบั จํานวนสิ ทธิ ที่ลูกค้าได้ใช้ในการแลกเป็ นส่ วนลดค่าซื้ อสิ นค้า
ซึ่ งต้องสัมพันธ์กบั จํานวนรวมของสิ ทธิ ที่คาดว่าจะมีการใช้ นอกจากนี้ รายได้รอรับรู ้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
มีความเป็ นไปได้วา่ ลูกค้าจะไม่มาใช้สิทธิ อีกต่อไป
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฒ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงิ นประกอบด้วยดอกเบี้ ยจ่ายของเงิ นกูย้ ืมและประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่
ผ่านไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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(ณ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่ า เช่ า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต้อ งนํา มารวมคํา นวณจํา นวนเงิ นขั้นตํ่า ที่ ต ้อ งจ่ า ยตามระยะเวลาที่ ค งเหลื อ ของสั ญ ญาเช่ า
เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การจาแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มลู ค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่ เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้ สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ด) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บนั ได้แ ก่ ภาษี ที่คาดว่า จะจ่ า ยชํา ระหรื อได้รั บชํา ระ โดยคํานวณจากกํา ไรหรื อขาดทุ น
ประจํา ปี ที่ ต ้อ งเสี ย ภาษี โดยใช้อ ัต ราภาษี ที่ ป ระกาศใช้ หรื อ ที่ ค าดว่า มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ ร ายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจํา นวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่ างชั่วคราวต่ อไปนี้ การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไ ม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและ
รายการนั้นไม่มีผ ลกระทบต่ อกํา ไรขาดทุ นทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่ เกี่ ย วข้องกับเงิ นลงทุ นใน
การร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี ต ้อ งสะท้อนถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธีก ารที่
กลุ่ มบริ ษ ทั คาดว่า จะได้รั บประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายชํา ระหนี้ สิ นตามมูลค่ า ตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมูล ค่ า ของภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ มบริ ษ ัทต้องคํา นึ งถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชําระ กลุ่ มบริ ษ ทั เชื่ อ ว่า ได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ า ยเพี ย งพอสํา หรั บภาษี เงิ นได้ที่ จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิทธิ
ตามกฎหมายที่ จะนําสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภ าษี เ งิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ นอนว่ากํา ไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ต) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับหุ ้นสามัญ กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของกลุ่มบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายระหว่างปี ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ถ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที่ รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั น
ส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หาก
กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อบุคคลหรื อ
กิจการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
หรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ยวข้องกันนี้ อาจเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกบั การร่ วมค้าได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 สําหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
สําคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่อกิจการ
นายตัน ภาสกรนที

นางอิง ภาสกรนที
บริ ษทั ไอ แอม กรี นที จํากัด
บริ ษทั กิน กับ ตัน จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง ลักษณะความสั มพันธ์
/สั ญชาติ
ไทย
บุ ค คลที่ มี อ ํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิ จกรรมต่ างๆ ของ
กิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและญาติสนิ ทของกรรมการของ
บริ ษทั เป็ นกรรมการ
ไทย
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
30
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ตัน แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ตัน อิง แอสเซ็ท จํากัด
บริ ษทั ภาสกรนที จํากัด
บริ ษทั เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รอง
มาเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เวดดิ้ง บิสซิ เนส คอนซัลแท้นท์ จํากัด
บริ ษทั อีซิลี่ จํากัด
บริ ษทั กิน ร้อง ดื่ม จํากัด
บริ ษทั ตันบุญ จํากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
/สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รายการ
ซื้ อ/ขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกัน
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
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งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
809,975
743
2,176
-
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741,215
1,480
1,741
11,726

809,975
743
2,176
-

741,215
1,480
1,741
11,726

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)

35,149
1,805
36,954

28,809
1,668
30,477

35,149
1,805
36,954

28,809
1,668
30,477

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
44,113
38,238
44,113
38,238
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
14,874
10,253
14,874
10,253

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สั ญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแต่งตั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั ไอ แอม กรี นที จํากัด)
ให้เ ป็ นผูจ้ ัด จํา หน่ า ยสิ น ค้า ให้กับ บริ ษ ทั สั ญญาฉบับ นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ังแต่ ว นั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึ ง วัน ที่
30 มิถุนายน 2560
32
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สั ญญาโอนสิ ทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้ากับการร่ วมค้า ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ จะโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าบางอย่างของบริ ษทั ตามที่ ระบุไว้ในสัญญาให้
การร่ วมค้าใช้ในประเทศอินโดนี เซี ย ในการนี้ การร่ วมค้าตกลงที่ จะชําระค่าการโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวให้กบั บริ ษทั
เป็ นจํานวนเงิน 3,000 เหรี ยญสหรัฐ สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลา 10 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาสามารถ
ต่ออายุได้อีก 10 ปี ตามเงื่ อนไขใหม่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรื อสิ้ นสุ ดทันที ที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของ
การร่ วมค้า
สั ญญาให้ สิทธิ ในการใช้ ทรั พย์ สินทางปั ญญา
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้สิทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญากับการร่ วมค้า ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ จะให้การร่ วมค้าใช้ทกั ษะความรู ้ วิทยาการทางเทคนิ คและสู ตรการผลิตบางอย่างของ
บริ ษทั ตามที่ ระบุไว้ในสัญญาในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศอินโดนี เซี ย ในการนี้ การร่ วมค้าตกลง
ที่จะชําระค่าสิ ทธิ ให้กบั บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ น 3,000 เหรี ยญสหรัฐต่อปี สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้จนถึงหลังจาก
วันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของการร่ วมค้าเป็ นระยะเวลา 10 ปี และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาสามารถต่ออายุได้อีก
10 ปี ตามเงื่อนไขใหม่ที่ระบุไว้ในสัญญา
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
93
2,280
93
2,280
(10,857)
(7,293)
(10,857)
(7,293)
120,771
156,800
120,771
156,800
110,007
151,787
110,007
151,787

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นสกุลเงินบาท
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

6

ลูกหนีก้ ารค้ า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
4
44,113
38,238
44,113
38,238
988,629
871,398
988,629
871,398
1,032,742
909,636
1,032,742
909,636

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ

44,113
44,113

38,238
38,238

44,113
44,113

38,238
38,238

988,610
19
988,629

870,723
675
871,398

988,610
19
988,629

870,723
675
871,398

1,032,742

909,636

1,032,742

909,636

กิจการอืน่
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระน้อยกว่า 3 เดือน
รวม

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 45 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นสกุลเงินบาท

34
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7

ลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
กิจการอืน่
อากรขาเข้าระหว่างการขอคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ส่ วนลดรับและเงินสนับสนุนค้างรับ
อื่นๆ
รวม

8

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

49,332
23,854
3,286
5,696
82,168

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

สิ นค้ าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คาดว่าจะได้รับ
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
- ขาดทุนจากการตัดจํนาหน่ายสิ นค้าคงเหลือ

สุ ทธิ

152

49,332
23,854
3,286
5,696
82,168

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
425,083
410,362
425,083
410,362
248,469
261,046
248,469
261,046
6,825
10,508
6,825
10,508
680,377
681,916
680,377
681,916
(3,660)
(6,013)
(3,660)
(6,013)
676,717
675,903
676,717
675,903

4,204,612

4,051,425

4,204,612

4,051,425

9,065
1,023

11,733
2,046

9,065
1,023

11,733
2,046

35
4,214,700

4,065,204

4,214,700

4,065,204

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
9

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

117,683
-

135,620

(48,732)

27

5,587
74,538

(17,964)
117,683

135,620
135,620

135,620
135,620

เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาร่ วมลงทุนกับบริ ษทั พีที อาทรี่ แปซิ ฟิค (“AP”) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซี ย เพื่อร่ วมลงทุนในบริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซี ย ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าที่จดั ตั้งขึ้นใหม่
ในประเทศอินโดนี เซี ย และมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตและจําหน่ ายเครื่ องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ “อิชิตนั ” ในประเทศ
อินโดนี เซี ย โดยบริ ษทั และ AP เข้าลงทุนในการร่ วมค้าในอัตราส่ วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ น้ ที่ออกและ
จําหน่ ายได้ท้ งั หมดของการร่ วมค้า) ซึ่ งคิ ดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนจํานวนรวม 200,000 ล้านรู เปี ยอินโดนี เซี ย (หรื อ
ประมาณ 575 ล้านบาท) บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินทุนจัดตั้งบริ ษทั งวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
เป็ นจํานวนเงิน 135.6 ล้านบาทและการร่ วมค้าดังกล่าวจัดตั้งเสร็ จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เนื่ องจากตามสัญญา
ร่ วมลงทุนได้กาํ หนดให้ผลู ้ งทุนมีอาํ นาจควบคุมร่ วมกันและมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วมการงานดังกล่าว
มากกว่าการมี สิทธิ ในสิ นทรั พย์หรื อภาระผูกพันในหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น ดังนั้นบริ ษทั จึ งได้
บันทึ กบัญชี เงิ นลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยและจัดทํางบการเงินที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ยเป็ นครั้งแรกเริ่ มตั้งแต่งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

37
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154

ผลิตและจําหน่าย
เครื่ องดื่ม
อินโดนีเซี ย

50

50

286,780

38

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซี ย
รวม

การร่ วมค้ า

ลักษณะธุรกิจ

286,780

135,620
135,620

135,620
135,620

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเทศที่
สัดส่ วนความ
กิจการจัดตั้ง
เป็ นเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
2558
2557
2558
2557
2558
2557
(ร้ อยละ)
(พันบาท)

เงินลงทุนในการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สําหรับแต่ละปี มีดงั นี้

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

74,538
74,538

117,683
117,683

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2558
2557

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของการร่ วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่ วมค้า การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ในกิจการนี้
บริ ษทั พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซี ย
2558
2557
(พันบาท)
19,665
1,057
ก
(117,129)
(1,004)ก
(97,464)
54
(48,732)
27
(48,732)
27

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูร้ ่ วมทุน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ส่ วนที่เป็ นของผูร้ ่ วมทุน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั

236,706ข
3,386
(75,476)
164,616
82,308
82,308

251,209ข
10
(313)
250,906
125,453
125,453

หมายเหตุ
ก. รวมรายการค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

277
214,669

1
251,209

40

155

156

10

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

55,212
18,544
73,756
73,756

200,508
231,190
-

431,698
431,698

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

1,935,102
20,268
241,409
2,196,779

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

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

42

3,919,962
5,697
1,101,071
5,026,730

2,905,676
42,537
971,749
-

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
โรงงาน

56,459
2,245
9,045
(462)
67,287

54,715
1,848
(104)

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

88,266
38,479
4,189
(18)
130,916

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

เครื่ องมือ
และ
เครื่ องใช้

4,374
13,785
1,531
19,690

3,978
544
(148)

ยานพาหนะ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,068,651
353,244
(1,357,245)
64,650

1,010,938
1,845,730
(1,788,017)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

7,578,268
433,718
(480)
8,011,506

5,395,738
2,183,101
(571)

รวม

157

(8,557)
(3,706)
(12,263)

-

200,508

431,698

431,698

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

61,493

65,199

50,132

(5,080)
(3,477)
-

-

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

ค่ าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1,883,052

1,736,691

997,488

(198,411)
(115,316)
(313,727)

(107,770)
(90,658)
17

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

43

4,172,625

3,400,923

2,638,243

(519,039)
(335,066)
(854,105)

(267,433)
(251,606)
-

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
โรงงาน

37,952

35,893

42,114

(20,566)
(9,169)
400
(29,335)

(12,601)
(8,031)
66

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
(พันบาท)

75,527

54,563

40,594

(33,703)
(21,694)
8
(55,389)

(18,859)
(14,993)
149

เครื่ องมือ
และ
เครื่ องใช้

14,137

1,563

1,905

(2,811)
(2,742)
(5,553)

(2,073)
(819)
81

ยานพาหนะ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ

64,650

1,068,651

1,010,938

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

6,741,134

6,795,181

4,981,922

(783,087)
(487,693)
408
(1,270,372)

(413,816)
(369,584)
313

รวม

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิด ค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 14 ล้านบาท (2557: ไม่ มี)
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้จดจํานอง/จํานําสิ นทรัพย์จาํ นวนประมาณ 3,912.7 ล้านบาท (2557: 3,545.6
ล้ านบาท) เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินตามที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
สิ นทรั พย์ ระหว่ างการก่ อสร้ างและติดตั้ง
สิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวนเงินรวม 64.7 ล้านบาท (2557: 1,068.7
ล้ านบาท) ส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน และต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน รวมทั้งต้นทุน
การติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุ นการกู้ยืมที่ เ กี่ ยวข้องกับการก่ อสร้ างโรงงานใหม่ ได้บนั ทึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุ นสิ นทรั พ ย์จาํ นวน 1.2
ล้านบาท (2557: 15.7 ล้ านบาท) มีอตั ราดอกเบี้ยที่รับรู ้ระหว่างร้อยละ 3.32 ถึงร้อยละ 3.54 ต่อปี (2557: ร้ อยละ 3.53
ถึงร้ อยละ 5.00 ต่ อปี )
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11

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิ ในการใช้
ลิขสิ ทธิ์
เครื่ องหมายการค้า
ซอฟท์แวร์
และสูตรการผลิต
รวม
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้
เครื่ องหมายการค้า
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

3,158
275
3,433
2,660

168,224
168,224
-

3,158
168,499
171,657
2,660

6,093

35,047
(9,346)
193,925

35,047
(9,346)
200,018

ค่ าตัดจาหน่ ายและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
โอนจากขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(640)
(332)
(972)
(474)

(84,112)
(84,112)
-

(640)
(332)
(84,112)
(85,084)
(474)

(1,446)

(35,047)
9,346
(109,813)

(35,047)
9,346
(111,259)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558

2,518
2,461

84,112

2,518
86,573
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4,647
84,112
88,759
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาซื้ อขายสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่พร้อมสู ตร
การผลิ ตเครื่ องดื่ มนํ้าผลไม้จากบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิ นรวม 224.3 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย
ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในการผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่มนํ้าผลไม้ในประเทศต่างๆ 16 ประเทศ
ทัว่ โลกตามราคาที่ กาํ หนดไว้ในสัญญาเป็ นจํานวนเงินรวม 215.0 ล้านบาท และค่าสู ตรการผลิตเครื่ องดื่มนํ้าผลไม้
ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 9.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมาย
การค้าและค่าสู ตรการผลิตดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวนเงินรวม 205.6 ล้านบาท ในการนี้ บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียน
โอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในบางประเทศและสู ตรการผลิตแล้วเป็ นจํานวนเงินรวม 168.2 ล้านบาท
โดยบันทึ กไว้ในบัญชี “สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน” ส่ วนค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศที่ อยู่ระหว่าง
การจดทะเบี ย นโอนสิ ทธิ ส่วนที่ เหลื อเป็ นจํานวนเงิ นรวม 37.4 ล้านบาท บริ ษทั ได้บันทึ ก ไว้ในบัญชี “เงิ นจ่ า ย
ล่วงหน้าค่ าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” และจะโอนเป็ นสิ นทรั พย์ไม่ มีต ัวตนเมื่ อได้รั บการโอนสิ ทธิ ใน
ภายหลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนําสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ไปจัดจําหน่ายในต่างประเทศ
ยกเว้นการจัดจําหน่ายในประเทศไทย และไม่สามารถประมาณการกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนาคตที่จะเกิดขึ้ น
จากการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ได้อย่างน่าเชื่ อถือ ยกเว้นการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไทย ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึ งได้พิจารณาตั้งสํารองผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสําหรั บสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ในบัญชี “สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน” เป็ นจํานวนเงิ น 84.1 ล้านบาท และบัญชี “เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้
เครื่ องหมายการค้า” เป็ นจํานวนเงิน 37.4 ล้านบาท รวมเป็ นเงินจํานวน 121.5 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้รับการจดทะเบี ยนโอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ในบางประเทศเพิ่มขึ้นเป็ น
จํานวนเงินรวม 35.0 ล้านบาท และได้โอนสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ดังกล่าวรวมถึงสํารองผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่เกี่ ยวข้องจากบัญชี “เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” ไปยังบัญชี “สิ นทรัพย์
ไม่ มี ต ัว ตน” นอกจากนี้ บริ ษัท ถู ก กรมทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของประเทศไต้ห วัน สั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ใ นการใช้
เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไต้หวันที่ บริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ แล้วในปี 2557 ซึ่ งมีมูลค่าเป็ น
จํานวนเงิน 9.3 ล้านบาท บริ ษทั จึงได้ตดั จําหน่ายสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า ในประเทศไต้หวันออกจากบัญชี
“สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน” อย่างไรก็ตามบริ ษทั ผูข้ ายสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าให้กบั บริ ษทั ยินยอมรับผิดชอบ
การถูกสั่งเพิ กถอนสิ ทธิ ดงั กล่าวโดยการคื นเงิ นค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าไบเล่ในประเทศไต้หวัน
ให้กบั บริ ษทั ทั้งจํานวน บริ ษทั จึงกลับรายการสํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เกี่ยวข้องจํานวนเงิน 9.3 ล้านบาท
ในปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าและสํารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เกี่ ยวข้อง
ซึ่ งรวมอยูใ่ นบัญชี “เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า” ที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนโอนสิ ทธิ
ส่ วนที่เหลือ มีจาํ นวนเงิน 2.4 ล้านบาท
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การทดสอบการด้ อยค่ าสาหรั บสิ ทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าไบเล่ ในประเทศไทย
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทยคํานวณจากมูลค่าจากการใช้ โดยการ
คิดลดกระแสเงินสดหลังคํานึ งภาษีเงินได้ที่จะประหยัดได้จากการใช้สิทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าแทนการจ่าย
ชําระค่าสิ ทธิ ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ได้แก่ อัตราการเติบโตของรายได้ อัตราค่าสิ ทธิ
อัตราภาษีและอัตราคิดลด
กระแสเงิ นสดหลังคํานึ งภาษี เงิ นได้ที่จะประหยัดได้คาํ นวณจากประมาณการรายได้ที่จะได้รับจากการจําหน่ าย
เครื่ องดื่ มนํ้าผลไม้ไบเล่ ปรั บปรุ งด้ว ยค่ า สิ ทธิ และภาษี ที่ ตอ้ งชํา ระ ในการประมาณการรายได้ ผูบ้ ริ หารใช้การ
คาดการณ์อตั ราการเติบโตรวมถึงประมาณการยอดขายและราคาขายสําหรับระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า อัตราค่าสิ ทธิ
ประเมินจากข้อมูลอัตราค่าสิ ทธิ ของเครื่ องดื่มชนิดอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ อัตราคิดลดคํานวณจากต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของเงินทุน (WACC) โดยไม่มีการเติบโตหลังช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth)
ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าในประเทศไทย บริ ษทั
จึงไม่ตอ้ งรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า
12

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2558
มกราคม 2558
(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
รวม

862

(333)

-

529

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

(7,010)
3,519
869
(33,812)
(36,767)

1,455
1,455

467
19,659
4,516
25,171
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2558
มกราคม 2558
(พันบาท)
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ความแตกต่างของค่าตัดจําหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
สุ ทธิ

(996)
(996)

(1,682)
(1,682)

-

(2,678)
(2,678)

59,487

(38,449)

1,455

22,493

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2557
มกราคม 2557
(พันบาท)
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้ อสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ความแตกต่างของค่าตัดจําหน่ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม
49
162

-

862

-

862

-

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

400
400

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

-

(996)
(996)

-

(996)
(996)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สุ ทธิ
13 หนีส้ ิ นที่มภี าระดอกเบีย้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2558
มกราคม 2558
(พันบาท)
59,087
400
59,487

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
ส่ วนที่หมุนเวียน
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
- ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินจากการทําทรัสต์รีซีท
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

120,000

-

120,000

-

120,000

28,224
28,224

120,000

28,224
28,224

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมส่ วนที่หมุนเวียน

456,181
576,181

153,841
182,065

456,181
576,181

153,841
182,065

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่มีหลักประกัน
รวมส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน

1,491,756
1,491,756

1,780,437
1,780,437

1,491,756
1,491,756

1,780,437
1,780,437

รวม

2,067,937

1,962,502

2,067,937

1,962,502
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดงั นี้

ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ครบกําหนดหลังจากห้าปี
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
576,181
182,065
576,181
182,065
1,491,756
1,672,672
1,491,756
1,672,672
107,765
107,765
2,067,937
1,962,502
2,067,937
1,962,502

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นสกุลเงินบาท
หนี้ สินจากการทําทรัสต์รีซีทซึ่ งบริ ษทั ได้ออกเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่สั่งเข้ามาโดยใช้เครดิตของสถาบันการเงิ น
ดังนั้นบริ ษทั จึงมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินสําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่
หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่ วนที่ มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์
ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
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งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
10
3,912,743
3,545,622
3,912,743
3,545,622
3,912,743
3,545,622
3,912,743
3,545,622
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสญ
ั ญาเงินกูท้ ี่มีหลักประกันที่สาํ คัญกับสถาบันการเงินดังนี้
สถาบันการเงินแห่ งที่หนึ่ง

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 4
เมษายน 2555

972.0 ล้านบาท

ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2557

600.0 ล้านบาท

สัญญา
เงินกูย้ ืม

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน

400.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่ ม
เบิกเงินกูถ้ ึงวันที่ 31
ธันวาคม 2555 เท่ากับ
ร้อยละ 4 ต่อปี และ
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2556 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2558
เท่ากับ MLR ลบ
ร้อยละ 2.37 ต่อปี
หลังจากนั้น MLR
ลบร้อยละ 2.12 ต่อปี

ทุกเดือน
เป็ นระยะเวลา 9 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนเมษายน
2557

167.5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

ทุกเดือน
เป็ นระยะเวลา 7 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนกรกฎาคม
2559

เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจํานอง/จํานําที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริ ษทั ได้นาํ สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ไปจดจํานองตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา เพื่อเป็ นหลักประกัน
หนี้สินและภาระผูกพันของบริ ษทั
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบางประการเกี่ ยวกับการรั กษาอัตราส่ วน
ทางการเงิ นและเงื่ อนไขอื่นตามที่ ระบุไว้ในสัญญา เช่ น นายตัน ภาสกรนที และครอบครัวต้องรักษาสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ ในบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และการไม่จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี ที่ DSCR ตํ่ากว่า 1.25
เป็ นต้น
สถาบันการเงินแห่ งที่สอง

สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2556
และบันทึก
ข้อตกลงต่อท้าย
สัญญากูย้ ืมเงิน
ลงวันที่ 26
สิ งหาคม 2557

1,000.0 ล้านบาท

1,000.0 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน

อัตราดอกเบี้ยปี ที่ 1 ถึง
ปี ที่ 2 เท่ากับ MLR
ลบร้อยละ 2.625 ต่อปี
หลังจากนั้นจะเป็ น
MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี

ทุกเดือน
เป็ นระยะเวลา 7 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนมกราคม
2559

เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจํานอง/จํานําที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน
ภายใต้สัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขบางประการเกี่ ยวกับการรั กษาอัตราส่ วน
ทางการเงิ นและเงื่ อนไขอื่นตามที่ ระบุไว้ในสัญญา เช่ น นายตัน ภาสกรนที และครอบครัวต้องรักษาสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และการไม่จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี ที่ DSCR ตํ่ากว่า 1.25
เป็ นต้น
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สถาบันการเงินแห่ งที่สาม

สัญญา
เงินกูย้ ืม

วงเงินสิ นเชื่อ
ที่ได้รับอนุมตั ิ

มูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 20
สิ งหาคม 2556

770.0 ล้านบาท

380.4 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ
BIBOR ประเภท
6 เดือนบวกร้อยละ
1.25 ต่อปี

กําหนดการ
จ่ายชําระคืน
ทุกไตรมาส
เป็ นระยะเวลา 5 ปี
เริ่ มชําระงวดแรก
เดือนกุมภาพันธ์
2557

เพื่อเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ต้องจํานอง/จํานําที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินของบริ ษทั เข้าทําสัญญาจํานองที่ดินเป็ นประกันลําดับสอง เพื่อเป็ นหลักประกัน
หนี้สินบางส่ วนในวงเงิน 20 ล้านบาท
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
อื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การธํารงไว้ซ่ ึ งการดํารงอยู่ของกิจการของผูก้ ู้ ตลอดจนสิ ทธิ เอกสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ทาง
การตลาด เป็ นต้น
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี )
2.40
3.09 - 3.40
3.01 - 4.73
3.53 - 4.88

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
54
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วงเงินสินเชื่อที่ยงั ไม่ ได้ เบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงิน 1,212.5 ล้านบาท (2557: 1,356.3
ล้ านบาท)
14

เจ้ าหนีก้ ารค้ า

กิจการอื่น
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2558
2557
(พันบาท)
387,088
519,325
387,088
519,325

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
387,088
387,088

519,325
519,325

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้

สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
15

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2558
2557
(พันบาท)
387,088
485,011
34,314
387,088
519,325

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
387,088
387,088

485,011
34,314
519,325

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสาหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

22,580
55
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10,961

22,580

10,961

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

22,580
10,961
22,580
10,961
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกาไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้

4,345
4,345

3,280
3,280

4,345
4,345

3,280
3,280

7,274

-

7,274

-

9,276

2,002

9,276

2,002

บริ ษทั จัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และความเสี่ ยงจากอัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้จดั ให้มี
กองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

22,580
22,580
56

10,961
10,961

22,580
22,580

10,961
10,961
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกาไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10,961

7,681

10,961

7,681

3,858
487
4,345

2,949
331
3,280

3,858
487
4,345

2,949
331
3,280

7,274
7,274

-

7,274
7,274

-

22,580

10,961

22,580

10,961

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
สมมติฐานประชากรและสมมติฐาน
ทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม
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2,216
5,058
7,274

57

-

2,216
5,058
7,274

-

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน ได้แก่

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(ร้ อยละ)
3.1
4.3
3.1
4.3
8-10
8-10
8-10
8-10

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ น 17 ปี (2557: 18 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(1,873)

2,176

(1,873)

2,176

2,048

(1,809)

2,048

(1,809)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

16

แม้ว่า การวิ เคราะห์ น้ ี ไ ม่ไ ด้ค าํ นึ งการกระจายตัว แบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
2558
2557
ต่อหุน้
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้ น / พันบาท)

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1
1

1,300,000
-

1,300,000
-

1,000,000
300,000

1,000,000
300,000

1

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
การเสนอขายหุ้นใหม่ แก่ ประชาชนทั่วไปเป็ นครั้ งแรก
ในเดือนเมษายน 2557 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกจํานวน 300 ล้านหุ น้ โดยการขาย
หุน้ ใหม่ให้แก่ผจู ้ องในราคาหุน้ ละ 13 บาท (ทุน 1 บาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ 12 บาท) เป็ นจํานวนเงินรวม 3,900.0
ล้านบาท (ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ มีจาํ นวนเงิน 3,600.0 ล้านบาท) บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 และหุ น้ ของบริ ษทั เริ่ มการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 21 เมษายน 2557
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ น้ จํานวนเงิน 84.6 ล้านบาท แสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ที่ได้รับ
จากการเสนอขายหุน้ ใหม่แก่ผลู ้ งทุน (ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สุ ทธิ มีจาํ นวนเงิน 3,515.4 ล้านบาท)

59
172

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ส่ วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ คือ มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้
ของพนักงานและคู่คา้ ณ วันที่ ให้สิทธิ โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุ น้ ที่กาํ หนดไว้และสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
และบันทึกค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมๆไปกับรับรู ้การเพิ่มขึ้ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
17

สารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่ าหน่ วยงานต่ างประเทศ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผลต่าง
การแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
60
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

18

ส่ วนงานดาเนินงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารเห็นว่าบริ ษทั ดําเนิ นกิ จการหลักในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยวคื อ ธุ รกิ จเครื่ องดื่ ม ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึ งพิ จารณาว่า
บริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
ผูบ้ ริ หารเห็นว่าบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 98 ในประเทศไทย ไม่มีรายได้จากต่างประเทศ หรื อ
สิ นทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ
ลูกค้ ารายใหญ่
บริ ษทั มี รายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งของบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 5,459 ล้านบาท (2557: 5,090 ล้ านบาท)
จากรายได้รวมของบริ ษทั

19

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
อื่นๆ
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
หมายเหตุ 2558
2557
(พันบาท)
191,861
167,843
15
4,345
3,280
3,505
2,825
20,622
12,863
220,333
186,811

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
191,861
4,345
3,505
20,622
220,333

167,843
3,280
2,825
12,863
186,811

โครงการสมทบเงินที่ กาหนดไว้
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ น
สมาชิกของกองทุน โดยบริ ษทั และพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราระหว่างร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
174
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของพนักงานทุ กเดื อ น กองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พ นี้ ไ ด้จดทะเบี ย นเป็ นกองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พ ตามข้อ กํา หนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
20

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
รวมอยู่ในต้ นทุนขาย
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่ งและค่าเดินทาง
อื่นๆ
รวม

(14,721)
3,186,700
474,164
216,935
125,529
43,874
182,219
4,214,700

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

(14,721)
3,186,700
474,164
216,935
125,529
43,874
182,219
4,214,700

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

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าขนส่ งและค่าเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการส่ งออก
ค่าแรกเข้าและค่าบริ การอื่น
รวม

939,253
33,791
25,459
20,846
1,019,349

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

939,253
33,791
25,459
20,846
1,019,349

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

63
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่า
ค่าการศึกษา กีฬาและกุศลสาธารณะ
อื่นๆ
รวม
21

11

(9,346)
94,317
14,004
5,476
1,385
25,075
130,911

121,495
83,640
11,395
5,331
1,130
27,427
250,418

(9,346)
94,317
14,004
5,476
1,385
25,075
130,911

121,495
83,640
11,395
5,331
1,130
27,427
250,418

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
ดอกเบี้ยจ่ าย
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สถาบันการเงิน
รวมดอกเบีย้ จ่ าย
ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
รวม
หั ก จํานวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
- ส่ วนที่บนั ทึกเป็ นต้นทุน
ของสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
สุ ทธิ

4

87,229
87,229
487
87,716

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

87,229
87,229
487
87,716

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

10

(1,214)
86,502

(15,739)
99,415

(1,214)
86,502

(15,739)
99,415
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
22

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ขาดทุนทางภาษียกไป
12
รวม

5,381
5,381

-

5,381
5,381

-

4,637
33,812
38,449
43,830

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

4,637
33,812
38,449
43,830

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

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

178

12

(1,455)
(1,455)

65

(400)
(400)

(1,455)
(1,455)

(400)
(400)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
2558
2557
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
856,572
1,019,674
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
20
171,314
20
203,935
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
9,747
(6)
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
(142,478)
(169,438)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
3,806
1,621
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
(258)
(17,631)
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
(77,568)
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่เดิมรับรู ้ไว้สูงไป
1,699
รวม
5
43,830
(6)
(59,087)

2558

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่ม
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่เดิมรับรู ้ไว้สูงไป
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

5

66

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
905,304
181,061
(142,478)
3,806
(258)
1,699
43,830

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(6)

2557
(พันบาท)
1,019,647
203,929
(169,438)
1,621
(17,631)
(77,568)
(59,087)
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี
2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
เมื่ อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุ มสภานิ ติ บญ
ั ญัติแ ห่ งชาติ ไ ด้มีมติ อ นุ มตั ิ ใ ห้ปรั บลดอัตราภาษี เ งิ นได้
นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็ นอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
บริ ษ ทั ใช้อ ัต ราภาษี เ งิ นได้ร้ อ ยละ 20 ในการวัด มู ลค่ า สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญ ชี ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามคําชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
23

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ ยวกับการผลิตนํ้าพืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึ ก
ซึ่ งพอสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่ได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
(ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 สําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม มีกาํ หนดเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่สิ้นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (ข)
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(ง)

ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษี อากรขาเข้าที่ ตอ้ งจ่ ายชําระสําหรั บวัตถุดิบ และวัสดุ จาํ เป็ นที่ ตอ้ งใช้ในการผลิ ต
เพื่อการส่ งออก เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่นาํ เข้าครั้งแรก

(จ)

ได้รับยกเว้นการเสี ยภาษีอากรขาเข้าที่ตอ้ งจ่ายชําระสําหรับสิ นค้าที่นาํ เข้ามาเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ นระยะเวลา
1 ปี นับแต่วนั ที่นาํ เข้าครั้งแรก และ
67

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฉ) ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปรวมคํา นวณเป็ นรายได้เ พื่ อการเสี ย ภาษี เ งิ นได้นิติบุค คลตลอดระยะเวลาที่ บริ ษ ัทได้รั บ การส่ งเสริ ม
การลงทุน
เนื่องจากเป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดตามที่ระบุไว้ใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี้

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
กิจการที่
กิจการที่ไม่
กิจการที่
กิจการที่ไม่
ได้รับการ
ได้รับ
ได้รับการ
ได้รับ
ส่ งเสริ ม
การส่ งเสริ ม
รวม
ส่ งเสริ ม
การส่ งเสริ ม
รวม
(พันบาท)
3,685,786
2,484,354
6,170,140
4,587,397
1,572,080
6,159,477
49,861
119,576
169,437
17,788
1,815
19,603
3,735,647
2,603,930
6,339,577
4,605,185
1,573,895
6,179,080

68
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

24

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
กาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษทั (ขั้นพืน้ ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่ายในระหว่างปี
จานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ ถ่ วงน้าหนัก
(ขั้นพืน้ ฐาน)

812,742

1,078,761

861,474

1,078,734

1,300,000
-

1,000,000
212,877

1,300,000
-

1,000,000
212,877

1,300,000

1,212,877

1,300,000

1,212,877

0.63

0.89

กาไรต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐาน) (บาท)
25

0.66

0.89

เงินปันผล
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกํา ไรเป็ น
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 650 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 12 กันยายน 2557
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรเป็ นเงินปั นผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ น้ ละ 1.0 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,300 ล้านบาท ซึ่ งรวมเงินปั นผล
ระหว่างกาลที่จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ น้ ละ 0.5 บาท เป็ นจํานวนเงิน 650 ล้านบาท
ดังนั้นส่ วนที่เหลือในอัตราหุน้ ละ 0.5 บาท เป็ นจํานวนเงิน 650 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 ที่ ประชุ มมี มติ อนุ ม ั ติการจัดสรรกําไรเป็ น
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 325 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 11 กันยายน 2558
26

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาํ คัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อีกทั้งยังกํากับดูแล
ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ การดํา เนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่ มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ค วามเสี่ ยงด้า นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ เกิดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13) กลุ่มบริ ษทั ได้จดั การความเสี่ ยงดังกล่าวโดย
พิจารณาสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นทั้งอัตราดอกเบี้ ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ ยลอยตัวตามความเหมาะสมของ
สภาพตลาด
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งของหนี้ สินทางการเงิ นที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ ครบกําหนดชําระ
มีดงั นี้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
รวม
(พันบาท)

ปี 2558
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด
120,000
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2.625 และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25 456,181
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน MLR ลบร้อยละ
2.625 และ MLR
ลบร้อยละ 2 และ
MLR ลบร้อยละ
2.12 และ BIBOR
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25
รวม
576,181
ปี 2557
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ราคาตลาด
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
BIBOR
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ประเภท 6 เดือน
บวกร้อยละ 1.25
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-

-

120,000

-

-

456,181

1,491,756
1,491,756

-

1,491,756
2,067,937

28,224

-

-

28,224

153,841

-

-

153,841

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้ อยละต่ อปี )

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
รวม
(พันบาท)

ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 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

ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีนอ้ ย
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงจากเงิ นตรา
ต่างประเทศที่เป็ นสาระสําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่ มบริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่ า งประเทศอันเป็ นผลมาจากการมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

10,773
10,773

34,314
9,707
44,021

10,773
10,773

34,314
9,707
44,021
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
เงินเยน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินรูเปี ยอินโดนีเซีย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่มคี วามเสี่ ยง

31,681
31,681

150
150

31,681
31,681

150
150

3,455
3,455

-

3,455
3,455

-

45,909

44,171

45,909

44,171

ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ คือความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้า นสิ นเชื่ อเพื่ อควบคุ มความเสี่ ย งทางด้า นสิ นเชื่ อ ดังกล่ า วอย่า งสมํ่า เสมอ
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้าทุกรายที่ ขอวงเงิ นสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามี
ความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อ ที่ เป็ นนัย สําคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์
ทางการเงิ นแต่ ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิ ดผลเสี ยหายที่ มี
สาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มูลค่ ายุติธรรมของสินทรั พย์ และหนี้สินทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

มูลค่าตาม
บัญชี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

ระดับ 1
31 ธันวาคม 2558
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

120,000

-

120,000

-

120,000

456,181

-

456,181

-

456,181

1,491,756

-

1,491,756

-

1,491,756

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่ องจากเครื่ องมือ
ทางการเงินเหล่านี้มีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

27

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที่ ยังไม่ ได้ รับรู้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

-

307,691
307,691

-

307,691
307,691

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนินงานที่
ยกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

6,652
2,699
9,351

13,918
5,136
19,054

6,652
2,699
9,351

13,918
5,136
19,054

บริ ษทั มีสัญญาเช่ าหลายฉบับกับบริ ษทั ในประเทศบางแห่ ง ซึ่ งครอบคลุมการเช่าอาคารสํานักงานพร้อมสิ่ งอํานวย
ความสะดวกและอื่นๆ โดยมีระยะเวลา 3 ปี ถึง 4 ปี ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดในระหว่างปี 2559 ถึง 2562
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
ภาระผูกพันอื่นๆ
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้
คําสัง่ ซื้ อที่ผขู ้ ายสิ นค้าหรื อวัสดุตกลงแล้ว
รวม

1,357
28,697
30,054
75

188

369,257
57,259
426,516

1,357
28,697
30,054

369,257
57,259
426,516

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือค้าประกัน
บริ ษทั มี ภาระผูกพันจากการที่ สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งออกหนังสื อคํ้าประกันบริ ษ ทั ต่ อรั ฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งเป็ น
จํานวนเงิน 5.8 ล้านบาท (2557: 5.5 ล้ านบาท)
สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสญ
ั ญาที่สาํ คัญกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
สั ญญาซื ้อขายวัตถุดิบสาหรั บผลิตบรรจุภัณฑ์
บริ ษทั มี สัญญาซื้ อขายวัตถุดิบสําหรั บผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์กบั บริ ษทั ในประเทศหลายแห่ ง ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา
บริ ษทั ตกลงที่จะซื้ อวัตถุดิบสําหรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ตามปริ มาณที่บริ ษทั กําหนดในแต่ละครั้งและตามราคาที่ระบุไว้
ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา
สั ญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
บริ ษทั มีสญ
ั ญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้าสามฉบับกับบริ ษทั ในประเทศสองแห่ งและบริ ษทั ในต่างประเทศอีกหนึ่ งแห่ ง
ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่ จะชําระค่าจัดจําหน่ ายสิ นค้าตามอัตราที่ กาํ หนดในสัญญา สัญญาฉบับที่
หนึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดย
อัตโนมัติครั้ งละ 3 ปี จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดื อนก่ อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา
สัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และสัญญาฉบับที่สามมีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
สั ญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ
บริ ษทั มีสัญญาซื้ อขายก๊าซธรรมชาติกบั บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2554
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 และสามารถต่ ออายุสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วันก่อน
วันสิ้ นสุ ดสัญญา
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สั ญญาขนส่ งภายในประเทศ
บริ ษทั มีสัญญาขนส่ งภายในประเทศกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริ ษทั ตกลงที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะบอกเลิก
สัญญาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา
28

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกําไรเป็ นเงิ นปั นผล
ประจําปี 2558 ในอัตราหุ น้ ละ 0.5 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 650 ล้านบาท ซึ่ งรวมเงิ นปั นผลระหว่างกาลที่ จ่าย
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 325 ล้านบาท ดังนั้นส่ วนที่
คงเหลือในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 325 ล้านบาท มีกาํ หนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อย่างไร
ก็ตาม เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิครั้งสุ ดท้ายจากผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั

29

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ ได้นํามาใช้ในการจัด ทํา งบการเงิ นนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่เ หล่ า นี้ อาจ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่อง
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่อง
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
เหล่านี้ ซึ่ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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