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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เหตุการณ์สำาคัญประจำาปี 2559
ข้อมูลทั่วไป บริษัทฯ และ บริษัทร่วม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน  
สารจากประธานกรรมการ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน
เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ และ โครงการในอนาคต
ปัจจัยความเสี่ยง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
ประวัติคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท/
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการและ
กรรมการบริหาร
การสรรหากรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
การกำากับดูแลกิจการที่ดี
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายใน
รายการระหว่างกัน
คำาอธิบาย และ วิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2559 ( SD Report )
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2559

	

เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอร่ี โรงงานผลิต
เคร่ืองด่ืมท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	

โครงการ  ชาคืนต้น
อิชิตัน กรุ๊ป เร่ิมต้นปีแรกกับโครงการพัฒนามาตรฐานชีวิตและการ
ศกึษาของลกูหลานเกษตรกรชา จงัหวดัเชียงราย แหลง่ปลกูชาที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย ในฐานะชุมชนต้นน้ำาของ  อิชิตัน กรุ๊ป
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ www.ichitangroup.com)

	

อิชิตัน UHT เลือกใช้ฉลากมาตรฐาน FSC™ แสดงความ
รับผิดชอบต่อโลกและทรัพยากรป่าไม้
อชิิตนั กรุ๊ป เร่ิมใช้กระดาษสำาหรับผลติกลอ่ง UHT ที่ไดรั้บการรบัรอง
จากองค์การจัดการด้านป่าไม้ (Forest Stewardship Council™) 
บรรจุภณัฑ์ทีม่ตีรา FSC™ แสดงถงึมาตรฐานการจัดการปา่ไม ้อยา่งมี
ความรับผดิชอบ มีการปลูกทดแทน โดยมรีะบบควบคมุกำากบัและตรวจ
สอบอย่างเข้มงวดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

เดือนพฤษภาคม

	

วางจำาหน่าย อิชิตัน กรีนที UHT ขนาดใหม่ 300 มิลลิลิตร 
เพิ่มปริมาณไม่เพิ่มราคา และ ได้รับการรับรองฉลาก FSC™  
มาตรฐานระดับโลกท่ีรับรองการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

เดือนมิถุนายน

เดือนพฤศจิกายน

เดือนสิงหาคม
	

วางจำาหน่าย อิชิตัน ชิวชิว ชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว  
ประสบการณ์ ใหม่ของการดื่มชาเขียว ให้เฟี้ยวขึ้น 

เปิดตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น  
โดยคาดวา่ยอดขายในสว่นสง่ออกในป ี2560 จะเพิม่ข้ึนอยา่งมนียัสำาคญั 

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โรงงาน  
อิชิตัน กรีน แฟคทอร่ี ซ่ึงเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยระบบ 
โซล่ารูฟจะสร้างพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการผลิตได้ถึง 2.5 MWp

เดือนกันยายน
วางจำาหน่าย“เย็นเย็น” โกลด์  
น้ำาจับเลีย้งสตูรเข้มข้น รสชาตกิลมกลอ่ม หอมน้ำาผึง้ พรอ้มเพิม่คณุคา่
เครื่องดื่มด้วยสมุนไพร 11 ชนิด

	

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2559
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  เป้าหมาย ของ “อิชิตัน กรุ๊ป”

ธุรกิจเพื่อภารกิจด้วยเป้าหมายสู่ผู้นำาทางธุรกิจเครื่องดื่ม 
คณุภาพ และกา้วนำานวตักรรม ทีเ่ตบิโตไพร้อมกบัสงัคมทีด่ ีโดย 
คณุตนั ภาสกรนท ีมคีวามตัง้ใจอยา่งแรงกลา้ ในการสร้างธรุกจิ
ทีม่คีณุภาพใหม้ัน่คงและกา้วไกลจนสามารถช่วยเหลอืและใหอ้นาคต  
กบัผูค้นในสงัคมไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง เร่ิมจากการเสาะแสวงหา
วัตถุดิบที่ดีที่สุด ที่ปลูกโดยเกษตรกรชาวเขา ซ่ึงเป็นการ
สร้างงานสจุริต ทีย่ัง่ยนืไปจนถงึการตดัสนิใจลงทนุกบัระบบ
โรงงานที่ใช้พลงังานหมนุเวยีนดว้ยตวัเองมากทีส่ดุทำาใหส้ง่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รอบข้างน้อยที่สุด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำาธุรกิจเคร่ืองดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโต 
ไปพร้อมกับสังคมที่ดี

พันธกิจ

ต่อลูกค้า : พัฒนาเคร่ืองดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำา
เสนอผ่านรูปแบบทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ 
ผู้บริโภค

ตอ่ผูถ้อืหุ้น :  ใช้นวัตกรรมสร้างธรุกจิเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ
การจัดการ มองหาโอกาสในการพัฒนาช่องทางการ 
จัดจำาหนา่ยใหม่ๆ  และตอ่ยอดสู่การสรา้งผลประกอบการสงูสดุ

ตอ่สงัคม   : สร้างแบบอยา่งการเปน็องคก์รทีดี่ของสงัคม

ตอ่พนกังาน : สนบัสนนุและพฒันาความสามรถของพนกังาน
ใหม้คีวามมอือาชีพ สร้างคณุภาพชีวติทีด่แีละเกดิความภาค
ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ชื่อบริษัท : บริษัท อิชิตัน  กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ : ICHI

ตลาดหลักทรัพย์/Index : SET /  SET 100

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ อาหารและเครื่องดื่ม

ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเคร่ืองดื่ม 
ชาพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า “อิชิตัน”เครื่องดื่มสมุนไพร

“เย็นเย็น โดยอิชิตัน” และเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ “ไบเล่” 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ (10310)

โทรศัพท์ : (02) 716 5555

โทรสาร : (02) 716 7000

ที่ตั้งโรงงาน : โรงงานอิชิตัน กรีน แฟคทอรี สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
โซน 3 เลขที่ 111/1 หมู่ 4 ตำาบลอุทัย อำาเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13210)

โทรศัพท์ : (035) 276 111

โทรสาร : (035) 276 123

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000485

ทุนจดทะเบียน : 1,300,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 1,300,000,000 บาท 

เว็บไซต์บริษัทฯ : www.ichitangroup.com 

เลขานุการบริษัท : นายอภิชาติ  สุขจิรวัฒน์

อีเมล์/เบอร์โทร : ir@ichitangroup.com / (02)716 5555 ต่อ 314

ข้อมูลทั่วไปบริษัทร่วม 
ชื่อบริษัท : บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จำากัด

ประกอบธุรกิจ : เป็นผู้ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม 
ภายใต้ตราสินค้า “อิชิตัน” เฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : JI. MH. Thamrin No.9, Kel. Cikokoi, Kec.  
Tangerang, Tangerang 15117, Banten

โทรศัพท์ : 021-5575-5951

ทุนจดทะเบียน : 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 1,184 ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 180,000 (ล้านรูเปียอินโดนีเซีย)

รายละเอียดบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ที่อยู่                                                : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ (10400)

โทรศัพท์ (02) 009 9000

โทรสาร (02) 009 9991

Website http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิใชย สอบบัญชี จำากัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ (10120)

โทรศัพท์ : (02) 677 2000

ข้อมูลทั่วไป บริษัทฯ และ บริษัทร่วม 
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รายงานประจำาปี 2559

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 

กำาไรสุทธิ

307.8
กำาไรต่อหุ้น
0.24

รายละเอียด
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวิธส่ีวนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้รวม 5,361.8 6,356.8 6,208.9 5,361.8 6,356.8 6,208.9

ค่าใช้จ่ายรวม 4,936.9 5,451.5 5,189.2 5,093.3 5,451.5 5,189.2

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 368.5 812.7 1,078.8 307.8 861.5 1,078.7

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 8,626.9 8,851.6 9,008.2 8,626.9 8,912.7 9,026.2

หนี้สินรวม 2,875.6 2,819.2 2,813.3 2,875.6 2,819.2 2,813.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,751.3 6,032.4 6,194.9 5,751.3 6,093.5 6,212.9

จำานวนหุ้นชำาระแล้ว ณ สิ้นสุดปี (ล้านหุ้น) 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้้น

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.63 0.89 0.24 0.66 0.89

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.4 4.6 4.8 4.4 4.7 4.8

เงินปันผลจ่าย 325.0 650.0 1,300.0 - - -

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลตอ่กำาไรสทุธ ิ(ร้อยละ) 88.2% 80.0% 120.5% - - -

จำานวนหุน้สามญั ถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกั(ลา้นหุน้) 1,300 1,300 1,213 1,300 1,300 1,213

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตราการทำากำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี  
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 17.2 22.6 24.1 16.1 23.3 24.1

อัตราการทำากำาไรสุทธิ 7.0 12.8 17.4 5.7 13.6 17.4

อัตราผลตอบแทน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 6.3 13.3 26.4 5.2 14.0 26.4

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 4.2 9.2 13.9 3.5 9.6 13.9

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

(หน่วย:ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
8,626.9

รายได้รวม

5,361.8
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

     นายตัน  ภาสกรนที
     ประธานกรรมการบริษัท /  
     ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการ 

การเปน็บริษัทเครือ่งดืม่ในประเทศไทยหมายถึงโอกาสในการสร้างธรุกจิ 
ที่มั่นคงจากสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะเคร่ืองดื่มเป็นสิ่งจำาเป็นในชีวิต 
ประจำาวันของทุกคน ขณะเดียวกันย่อมหมายถึงการแข่งขันที่เข้มข้น  
ยิง่เข้มข้นผลประโยชน ์กจ็ะเปน็ของผูบ้ริโภคมากข้ึนเทา่นัน้ แตส่ำาหรับ อชิิตนั  
สิ่งที่ตามมากับการแข่งขันคือการ “พัฒนา”

ป ี2559 เปน็ปีแห่งความทา้ทายของ บริษทั อชิิตนั กรุ๊ป จำากดั  (มหาชน) 
ผลประกอบการไม่เป็นตามทีค่าดการณ์ไว ้ซ่ึงผมขอนอ้มรบัวา่เรายงัทำาได้
ไม่ดีนัก แต่เราจะพยายามอย่างหนักต่อไป

เม่ือมองข้ามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังอยู่ ในสภาวะชะลอตัวและ
เหตุการณ์ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของ ประเทศไทยแล้วสภาพการ
แข่งขันและทิศทางตลาดส่งผลให้อิชิตัน เข้าสู่แผนการพัฒนาองค์กร
ไปอีกระดับหน่ึง นับจากนี้นโยบายหลักของอิชิตัน เลือกให้ความสำาคัญ 
ด้านการพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างมีจุดขาย 
ที่ชัดเจน  ขณะนี้มีสินค้าที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจำานวนหนึ่ง รอเวลา
เหมาะสมที่จะนำาสู่ตลาดผู้บริโภคเมืองไทยเพื่อสร้างศักยภาพ การทำา 
รายได้ โดยไม่จำาเป็นต้องต่อสู้ ในสงครามราคา 

พร้อมกันนี้ อิชิตันได้เสริมความแข็งแกร่งของทีมขายอีก 1 เท่าตัว
เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำารายได้ทางช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม 
และช่องทางกระจายสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งแผนการวางจำาหน่ายสินค้า 
ในตลาด AEC ประสบความสำาเร็จและขยายตวัเปน็ทีน่า่พอใจ  ในป ี2560 
นอกจากกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ท่ีจะทะยอยออกสู่ตลาดภายในประเทศอย่าง 
ต่อเนื่องแล้วท่านจะพบเคร่ืองดื่มในเครืออิชิตัน กรุ๊ป อย่างแพร่หลาย
อีกมากมายในตลาดต่างประเทศ

“อิชิตัน กรีน แฟคทอร่ี” โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีบรรจุ
เย็นแบบปลอดเชื้ออันทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐาน 
ระดับโลก จะเป็นอีกหนึ่งกำาลังสำาคัญในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการ
ให้บริการรับจ้างผลิตเครื่องดื่มหลากหลายชนิดไม่จำากัด นอกเหนือจาก
กลุม่ผลิตภณัฑ์อชิิตนัแลว้ ทกุทา่นจะเหน็ผลงานการผลติเคร่ืองดืม่แบรนด์
ต่างๆ ออกสู่ตลาดภายในปี 2560  เช่นกัน

ผมและพนักงานอิชิตันขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้ใจ เช่ือมั่นในแนวทาง
การพัฒนาของเรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่างย่ังยืนของ 
อิชิตัน กรุ๊ป ในอนาคตครับ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำาปี 2559

1.  นายตัน  ภาสกรนที
     ประธานกรรมการบริษัท

2.  นางอิง  ภาสกรนท ี
     กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/
     กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล

3.  นายเอวี่ย  จิ้น โช 
     กรรมการบริษัท

4.  นายวิโรจน์    สุภาสูรย์
     กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.  นายธนพันธ์ุ   คงนันทะ
     กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.  นางสาวอารยา  พานิชายุนนท ์
     กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 



       7

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

7.  พล.อ.ต.ณัฐวรรธน์  นิมมลนาภรณ์
     กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
      กรรมการบริหารความเสี่ยง

8.  นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล
     กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ 
      กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

9.   นายอิสสระชัย  เดชาฤทธ ิ์
      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
       ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/
      กรรมการธรรมภิบาล

10. นายอภิชาติ  สุขจิรวัฒน์
      เลขานุการบริษัท

1 2

34 5 6 78 9
10
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รายงานประจำาปี 2559

1.  นายตัน  ภาสกรนที
     ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำานวยการ

2.  นางอิง  ภาสกรนที
     กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้อำานวยการ

3.  นายเอวี่ย  จิ้น โช 
     กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาด้านโรงงาน

4.  นายธนพันธ์ุ   คงนันทะ
     กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม

5.  นายวิโรจน์    สุภาสูรย์
      กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน

6.  นายปรีชา   อัจฉรานนท์
     กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการบัญชี - การเงิน

คณะกรรมการบริหาร 

12
4

5 3

6
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อิชิตัน กรุ๊ป”) 
เดิมชื่อ บริษัท ไม่ตัน จำากัด ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 3 กันยายน 2553  
ด้วยทุนจดทะเบียน500 ล้านบาท เพื่อดำาเนินธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่น 
แบบฟิวช่ันสเต็คคอร์ส และร้านช็อกโกแลตสดสไตล์ญ่ีปุ่น ผลิตและ
จำาหน่ายเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทีมงานของบริษัทฯ มุ่งเน้น
ธุรกิจเคร่ืองดื่มเพียงอย่างเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น 
ผู้นำาธุรกิจเคร่ืองดื่มชาเขียวคุณภาพระดับยอดฝีมือของประเทศไทย 
บริษัทฯ จงึไดข้ายธรุกจิอาหารออกไปใน เดอืนมกราคม 2556 สำาหรบั
ธุรกิจเคร่ืองดื่มซ่ึงเป็นส่วนงานที่ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ  
ได้เร่ิมต้นด้วยการเป็นผู้จำาหน่ายเคร่ืองดื่ม ฟังก์ชันนัล จำานวน  
2 รสชาติ ภายใต้ช่ือทางการค้า อิชิตัน ดับเบิ้ลดร๊ิงค์ ตั้งแต่เดือน
มกราคม ปี 2554 และวางจำาหน่ายเคร่ืองดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 
ครั้งแรก จำานวน 3 รสชาติ ภายใต้ชื่อทางการค้า อิชิตัน กรีนที ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ปี 2554 โดยเป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกเป็น 
ผู้ผลติ ตอ่มาบริษทัฯ ลงทนุกอ่สร้างโรงงานเคร่ืองดืม่ทีม่กีำาลงัการผลติ  
1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง ที่สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา และโรงงานเร่ิมดำาเนินการทดสอบ
การผลิตครั้งแรกในเดือนกันยายน ปี 2554 ทั้งนี้ เกิดเหตุการณ์ 
มหาอุทกภัยในเดือนตุลาคม ปี 2554 ส่งผลให้สายการผลิตของ 
บริษัทฯ ได้รับความเสียหายและ ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย โดย
โรงงานสามารถเร่ิมดำาเนินการผลิตในช่วงต้นปี 2555 ด้วยกำาลัง 
การผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สายการผลิตกล่อง 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ 
มี ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท และมีทุนชำาระแล้ว 1,300 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 
1.00 บาท บริษัทฯประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเคร่ืองดื่ม 
ชาเขียวพร้อมดื่ม “อิชิตัน กรีนที” เครื่องดื่มสมุนไพร “เย็นเย็น โดย 
อิชิตัน” เคร่ืองดื่มชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว “อิชิตัน ชิวชิว” และ 
เครื่องดื่มน้ำาผลไม้และเยลลี่ “ไบเล่” 

สำาหรับกลยทุธท์างการตลาด บริษัทฯ วางตำาแหนง่ผลติภณัฑ์เปน็เคร่ือง
ดื่มที่มีคุณภาพสูง เร่ิมจากการคัดสรรวัตถุดิบตลอดจนกรรมวิธีใน
การผลติทีพ่ถิพีถินัและบรรจภุณัฑท์ีส่ะอาดปลอดภยั เพือ่สขุภาพของ
ผู้บริโภคและรสชาติที่ยังคงความ เป็นธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทฯ มีจุดเด่นคือ
• เป็นเคร่ืองด่ืมคุณภาพท่ีดีต่อสุขภาพ ผลิตจากใบชาเขียวออร์แกนิค 

ที่ได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

• ผลติภณัฑ์มรูีปลกัษณ์ทนัสมยัและมขีนาดบรรจภุณัฑ์ทีห่ลากหลาย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม

• รสชาติตรงกับความชื่นชอบของผู้บริโภคคนไทย
• เป็นเครื่องดื่มที่รักและเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 กำาลงัการผลิตรวมของบริษัทฯ เปน็ดงันี้
• กำาลงัสายการผลิตขวดรวม 6 สายการผลิต หรือคดิเป็น 1,200 

ล้านขวด/ปี (หรือเทียบเท่า 504 ล้านลิตร/ปี)
• กำาลงัสายการผลติกลอ่งยเูอชทรีวม 2 สายการผลติ หรอืคดิเปน็ 

200 ล้านกล่อง/ปี (หรือเทียบเท่า 60 ล้านลิตร/ปี) 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม เป็น 
ผูผ้ลติและจำาหนา่ยเคร่ืองดืม่ชาเขียวพร้อมดืม่ “ อชิิตนั กรีนท”ี เคร่ือง
ดื่มชาดำาพร้อมดื่ม “อิชิตัน ดราก้อนแบล็คที” เคร่ืองดื่มสมุนไพร 
“เย็นเย็น โดยอิชิตัน” และเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” เมื่อวัน
ที่ 27 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เข้าทำาสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที  
อาทร่ี แปซิฟคิ (“AP”) ซ่ึงเปน็นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ข้ึนในประเทศอนิโดนเีซีย 
เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
ทีจ่ะจัดตัง้ข้ึนใหม่ในประเทศอนิโดนเีซีย และมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติและ
จำาหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ “อิชิตัน” ในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยบริษัทและ AP จะเข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน 
(อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นท่ีออกและจำาหน่ายได้ท้ังหมดของกิจการ
ร่วมค้า) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำานวนรวม 200,000 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ล้านบาท) บริษัทฯได้จ่ายชำาระเงิน  
ทุนจัดตั้งบริษัทงวดแรกในอัตราร้อยละ 50 ของ ทุนที่เรียกชำาระแล้ว
เปน็จำานวนเงนิ135.6 ลา้นบาทและกจิการรว่มคา้ดงักลา่วจัดตัง้เสร็จ 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จึงกลายเป็นกิจการท่ี ควบคุมร่วมกันของ 
บริษัทฯ เมื่อวันที่21 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับจดหมายจากการ
ร่วมคา้เรียกใหช้ำาระเงนิทนุจัดตัง้บริษทั เพิม่อกีเปน็จำานวนเงนิ40,000  
ลา้นรูเปยีอินโดนเีซีย หรือเทยีบเทา่ 115.6  ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่นำาไปซ้ือทีด่นิและ เปน็เงนิทนุหมนุเวยีน บริษัทไดจ่้ายชำาระเงนิทนุดงั
กล่าวแล้วเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2559 และการร่วมค้าได้จดทะเบียน
เพิ่มทุน กับ Indonesia Investment Coordinating Board แล้ว
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

	
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (ICHI) 

ทุนจดทะเบียน 1,300 ล้านบาท 

ทุนชําระแล้ว 1,300 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท 
 

	

	
บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จํากัด 

ทุนจดทะเบียน 400,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย  
(ประมาณ 1,184 ล้านบาท)   

 

	 50%	
	

	
บริษัท PT Atri Pasifik 

(บริษัทร่วมทุน) 

 
50%	

	 50%	
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รายงานประจำาปี 2559

เดือน / ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

ปี 2553

กันยายน - ก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำากัด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำานวน 5.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น

พฤศจิกายน
- เข้าทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา พื้นที่
        รวม 75-3-80 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน
- ยื่นขอบัตรส่งเสริมการลงทุน และดำาเนินขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ

ธันวาคม - ว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกผลิตเคร่ืองดื่ม อิชิตัน ดับเบ้ิลดร๊ิงค์ และเริ่มทำาการตลาดและประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ดับเบิ้ลดริ๊งค์

ปี 2554
มกราคม - วางจำาหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์ ขนาดบรรจุ 420 มล.

มีนาคม - ที่ประชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 2/2554 มีมติอนมุัติเพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 600.0 ล้านบาท แบง่ออก
เป็นหุ้นสามัญจำานวน 6.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

เมษายน -      ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1496(2)/2554 
พฤษภาคม -       วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที แบบขวด ขนาดบรรจุ 420 มล.  

กันยายน - โรงงานเริ่มทดสอบกระบวนการผลิตครั้งแรกด้วยกำาลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด และ 1 สาย 
การผลิตกล่อง

ตุลาคม

- เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากมหาอุทกภัยรวม 1,180.6 ล้านบาท            
ในขณะที่มีรายได้ที่รับรู้จากเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยส่วนแรก จำานวน 600.0 ล้านบาท ทำาให้ 
บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากมหาอุทกภัยที่รับรู้ ในปี 2554 จำานวน 580.6 ล้านบาทในปีถัดไป บริษัทฯ 
ได้รับเงินชดเชยทั้งหมดจากบริษัทประกันภัย ทำาให้ต้องรับรู้เป็นรายได้ส่วนที่เหลือในปี 2555 เพิ่มอีก
จำานวน 518.8 ล้านบาท (สุทธิจากรายการขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอาคารและอุปกรณ์ ในปี 2555                
จำานวน 50.5 ล้านบาท)

พฤศจิกายน - เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด
ปี 2555
มกราคม - วางจำาหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน กรีนที แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.

มีนาคม-เมษายน - โรงงานเร่ิมดำาเนินการผลิตด้วยกำาลังการผลิต 1 สายการผลิตขวด (มี.ค.) และ 1 สายการผลิตกล่อง (เม.ย.)
กรกฎาคม - เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตกล่อง รวมเป็น 2 สายการผลิตกล่อง

กันยายน

- เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 2 สายการผลิตขวด
- ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 4/2555 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000.0 ล้านบาท                  

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท/หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนให้กับ           
ผู้ถือหุ้นเดิม

- วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาดำาพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที ขนาดบรรจุ 420 มล.
- วางจำาหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน กรีนที ขนาดบรรจุ 840 มล. 

ปี 2556
มกราคม - จำาหน่ายธุรกิจอาหาร

กุมภาพันธ์ - วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 400 มล.
มีนาคม - เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 3 สายการผลิตขวด
มิถุนายน - วางจำาหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเล้ียง เย็นเย็น โดยอิชิตัน แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.

กรกฎาคม

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเป็น 1,300.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 1,300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
1 บาท/หุ้น

กันยายน
- ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 5175(2)/2556  

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย ตามบัตรส่งเสริม (เดิม) 
เลขที่ 1496(2)/2554

ปี 2557

มีนาคม
- วางจำาหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน ซีเล็คเต็ด เป็นเครื่องดื่มชาสูตรหวานน้อย ขนาดบรรจุ 450 มล.
- วางจำาหน่ายเคร่ืองดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน แบบกระป๋องสลิม                      

ขนาดบรรจุ 240 มล.

เมษายน - บริษัทฯ ได้ทำาการเข้าจดทะเบียนและทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 4 สายการผลิตขวด
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

พฤษภาคม -      ซื้อสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า “ไบเล่” (หรือ Bireley’s) พร้อมสูตรการผลิตจาก บริษัท ซันนี่ เฮิร์บ 
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ

มิถุนายน - ยกเลิกการวางจำาหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค์

กรกฎาคม - วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 800 มล.                       
(เย็นเย็น ยักษ์)

สิงหาคม - เข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้าในประเทศอินโดนีเซีย
- วางจำาหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน้ำาผึ้ง โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 400 มล.

กันยายน

- วางจำาหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน้ำาผ้ึง โดยอิชิตัน แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล. 
และแบบขวด ขนาดบรรจุ 800 มล. (เย็นเย็น ยักษ์ เก๊กฮวยผสมน้ำาผึ้ง)

- เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด
- วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสน้ำาผึ้งผสมมะนาว ขนาดบรรจุ 290 มล.
- วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาดำาพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที รสมัลเบอร์รี่ ขนาดบรรจุ 290 มล.

พฤศจิกายน - วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ ขนาดบรรจุ 420 มล.
ปี 2558
มกราคม - เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 5 สายการผลิตขวด
มีนาคม - วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 250 มล.

เมษายน

- เพิ่มกำาลังการผลิตอีก 1 สายการผลิตขวด รวมเป็น 6 สายการผลิตขวด
- บริษัทฯ ได้จัดงานเปิดตัว “ไบเล่” น้ำาผลไม้ไม่อัดลมในลุคใหม่ “ความสุขรสผลไม้
- วางจำาหน่ายเคร่ืองดื่มน้ำาผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” จำานวน 2 รสชาติ ได้แก่ ไบเล่ น้ำาส้ม และ                           

ไบเล่ น้ำาองุ่นแดง ขนาดบรรจุ 290 มล.
มิถุนายน - ยกเลิกการวางจำาหน่ายเครื่องดื่มอิชิตัน ซีเล็คเต็ด
กรกฎาคม - ยกเลิกการผลิตเครื่องดื่มชาดำาพร้อมดื่ม อิชิตัน ดราก้อน แบล็คที รสสตรอว์เบอร์รี่

สิงหาคม -       วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวสมุนไพรสูตรจับเลี้ยง เย็นเย็น โดยอิชิตัน ขนาด 315 มล.
-       วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม รสลิ้นจี่ ขนาดบรรจุ 840 มล. 

กันยายน -       วางจำาหน่ายเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” รสชาติใหม่ จำานวน 1 รสชาติ ไบเล่ รสลิ้นจี่
         ขนาดบรรจุ 290 มล.

ตุลาคม

- เปิดตัวเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม ที่ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ บริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย จำากัด โดย
วางจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม 2 รสชาติ คือ รสน้ำาผึ้งผสมมะนาว และ รสลิ้นจี่

- วางจำาหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรเย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน้ำาผึ้ง โดยอิชิตัน ขนาดบรรจุ 315 มล.
- วางจำาหน่ายเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ไม่อัดลม “ไบเล่” รสชาติใหม่ จำานวน 1 รสชาติ ไบเล่ รสแอปเปิ้ลขนาด

บรรจุ 290 มล. 
พฤศจิกายน - วางจำาหน่าย เคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม รสชาติน้ำาผ้ึงผสมมะนาว และจมูกข้าวญ่ีปุ่น ขนาดบรรจุ 600 มล.
ปี 2559

พฤษภาคม - วางจำาหน่าย อิชิตัน และ เย็นเย็น กล่อง ขนาด 300 ml. แทนขนาด  250 ml. เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่ม
ในปริมาณที่มากกว่าแต่ราคาเท่าเดิม 10 บาท 

มิถุนายน - วางจำาหน่าย ไบเล่ นำ้าผลไม้ 10% รสส้ม ขนาดใหม่ 250 มล. เพื่อวางจำาหน่ายในช่องทาง 
Traditional Trade

กรกฎาคม - วางจำาหน่าย ไบเล่  นำ้าผลไม้ 10% รส องุ่น ขนาดใหม่ 250 มล. เพื่อวางจำาหน่ายในช่องทาง  
Traditional Trade

สิงหาคม
-          วางจำาหนา่ย ไบเล ่100%  ฟรุตครีเอช่ัน นำา้ผลไมแ้ท ้100% รสส้มผสมมะมว่ง และ รสสม้ผสมแครอท
        ขนาด 1,000 มล.เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลรักษาสุขภาพ ในช่องทาง Super/Hyper Market
-       วางจำาหน่าย อิชิตัน  ชิวชิว  ชาผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวขนาด 410 มล.

กันยายน

-          วางจำาหน่าย ไบเล่ 100%  ฟรุตครีเอชั่น นำ้าผลไม้แท้ 100% รสส้มผสมมะเขือเทศ ขนาด 1,000 มล.                           
เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลรักษาสุขภาพ ในช่องทาง Super/Hyper Market

-      วางจำาหน่าย ไบเล่  ฟรุตทูโก เยลลี่ จากน้ำาผลไม้แท้ รส ส้ม องุ่น ขนาด 150 g. เพื่อเจาะกลุ่มดูแล
สุขภาพและต้องการมีรูปร่างดี

-       วางจำาหน่าย “เย็น เย็น” โกลด์ ขนาด  555 มล. เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคตามสำานักงาน

ตุลาคม
- วางจำาหน่าย ไบเล่ 100%  ฟรุตครีเอชั่น นำ้าผลไม้แท้ 100% รสส้มผสมมะม่วง  รสส้มผสมแครอท

และรสส้มผสมมะเขือเทศ ขนาด 230 มล. เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลรักษาสุขภาพ ในช่องทาง  
Convenience Stores
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รายงานประจำาปี 2559

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 สายผลิตภัณฑ์ อยู่ ใน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบขวด กล่องยูเอชที และถุงเยลลี่

1. เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที เป็นเครื่องดื่มชาเขียวที่
มุ่งเน้นในคุณภาพของวัตถุดิบ มีทั้งหมด 8 รสชาติ ได้แก่ (1) รสต้น
ตำารับผสมดอกชา (2) รสน้ำาผึ้งผสมมะนาว (3) รสคิคุชะ (เก๊กฮวย) 
(4) รสจมูกข้าวญี่ปุ่น (5) สูตรไม่มีน้ำาตาลผสม มัทฉะ (6) รสเบอร์รี่
เบอร์รี่ (7) อู่หลง สูตรไม่มีน้ำาตาล และ (8) รสลิ้นจี่

2. เครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้ชื่อการค้า เย็นเย็น โดยอิชิตัน มีทั้งหมด 
3 รสชาติ ได้แก่ (1) ชาเขียวสมุนไพรผสม น้ำาจับเลี้ยง (2) เก๊กฮวย
ผสมน้ำาผึ้ง และ (3) เย็นเย็นโกลด์

3. เครื่องดื่มน้ำาผลไม้ และ เยลลี่ ภายใต้ชื่อการค้า ไบเล่ มีทั้งหมด 6 
รสชาติ ได้แก่ (1) น้ำาส้ม (2) น้ำาองุ่นแดง (3)น้ำาลิ้นจี่ (4) น้ำาส้มผสม
มะมว่ง 100%  (5) น้ำาสม้ผสมแครอท 100% (6) น้ำาสม้ผสมมะเขือ
เทศ 100%   และ เยลลี่  2 รสชาติ (1) ส้ม (2) องุ่น 

4. เครือ่งดืม่ชาเขียวผสมวุน้มะพร้าว พร้อมดืม่ อิชิตนั ชิวชิว เปน็เครือ่ง
ดื่มชาเขียวที่มุ่งเน้นความอร่อยและเคี้ยวสนุก                         มี
ทั้งหมด 2 รสชาติ ได้แก่ (1)  องุ่น  (2) สตรอว์เบอร์รี่ 

5. เครื่องดื่มชาดำาพร้อมดื่มมีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ (1)รสเลมอน   
(2)รสมัลเบอร์รี่  (3) รสแอปเปิ้ล

บริษัทฯ ได้จำาหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนผู้จัดจำาหน่าย 3 ราย ได้แก่ (1) 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำากัด (2) บริษัท บุญรอดเอเชีย 
จำากัด และ (3) บริษัท ไอแอมกรีนที จำากัด (IGT) ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน และเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าของช่องทางการจัด
จำาหน่ายแบบ Traditional Trade ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ทับซ้อนกับ
กลุม่เปา้หมายของ DKSH และบญุรอดเอเชีย จงึไดม้กีารจัดตัง้ บริษัท 
ไอแอม กรีนที จำากัด (IGT) ขึ้นมาในเดือนมิถุนายน 2554 โดยมี คุณ
อิง ภาสกรนที (ภรรยาของคุณตัน ภาสกรนที) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย
สดัสว่นการถอืหุน้ 75%  (อกี 25% ถอืหุน้โดยกลุม่ตระกลูไตรพฤกษ์
ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ) โดย
มีจุดประสงค์เพื่อจัดจำาหน่ายเคร่ืองดื่มของอิชิตันในช่องทางประเภท
ซาปั๊ว ต่อมาบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะเน้นการผลิต การตลาด และ
การสร้างแบรนด์ โดยจะไม่ทำาธุรกรรมทางด้านการจัดจำาหน่ายเองซึ่ง
ต้องใช้เวลาของผู้บริหารในการจัดการรวมถึงกำาลังพลจำานวนมาก 
บริษัทฯ จึงไม่จัดโครงสร้างให้ IGT อยู่ในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อนำาเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณอิง ภาสกรนที 
จึงได้ขายหุ้น IGT ที่ตนถืออยู่ทั้งจำานวนให้แก่ คุณธัญธิตา ภาสกรนที 
(พี่สาวของคุณตัน ภาสกรนที) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วนการ
ถือหุ้น 80.0% ในบริษัท โอ.จี.ที จำากัด (OGT) ทั้งนี้ OGT เดิมเป็นผู้
จัดจำาหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวในช่องทางประเภทซาปั๊ว ของผู้ประกอบ
การชาเขียวรายหน่ึงตอ่มาไดห้ยดุดำาเนินการจำาหนา่ยเคร่ืองดืม่ชาเขียว
ให้กับผู้ประกอบการรายดังกล่าว ปัจจุบัน OGT มิได้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องหรือแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีรายได้ค่าเช่าที่ดิน
จาก IGT ซึ่งผูกพันตามสัญญาเช่าเดิม

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

กล่อง
300 
ml

กล่อง
230 
ml.

(OEM)

กล่อง
1000 
ml. 

(OEM)

ถุง
150  
g.

ขวด
250 
ml

ขวด
290 
ml

ขวด
315 
ml

ขวด
400 
ml

ขวด
410-
420 
ml

ขวด
555 
ml

ขวด
600 
ml

ขวด
800 
ml

ขวด
840 
ml

ราคา
(หน่วย : บาท)

10 20 69 10/12 10 10/13 10 15 15/16 20 20 27 25

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

1. ต้นตำารับผสมดอกชา √ - - - √ - - -

2. น้ำาผึ้งผสมมะนาว √ √ - - √ √ - √

3. คิคุชะ (เก๊กฮวย) - - - √ - - -

4. จมูกข้าวญี่ปุ่น √ √ - - √ √ - √

5. สตูรไม่มีน้ำาตาลผสมมทัฉะ - - - √ - - -

6. เบอร์รี่ เบอร์รี่ √ - - - - - -

7. อู่หลง สูตรไม่มีน้ำาตาล √

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  24 รสชาติ ภายใต้ขนาดบรรจุภัณฑ์ 13 ประเภท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง ดังนี้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บรรจุภัณฑ์

กล่อง
300 
ml

กล่อง
230 
ml.

(OEM)

กล่อง
1000 
ml. 

(OEM)

ถุง
150  
g.

ขวด
250 
ml

ขวด
290 
ml

ขวด
315 
ml

ขวด
400 
ml

ขวด
410-
420 
ml

ขวด
555 
ml

ขวด
600 
ml

ขวด
800 
ml

ขวด
840 
ml

ราคา
(หน่วย : บาท)

10 20 69 10/12 10 10/13 10 15 15/16 20 20 27 25

เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

8.   ลิ้นจี่ √ - - - √ - -

เครือ่งดืม่ชาเขียววุน้มะพร้าว

9.   องุ่น √

10. สตรอว์เบอร์รี่ √

เครื่องดื่มชาดำาพร้อมดื่ม

11. รสเลมอน √ - - - - -

12. รสมัลเบอร์รี่ √

13. รสแอปเปิ้ล √ - - - - -

เครื่องดื่มสมุนไพร

14. เย็นเย็น น้ำาจับเลี้ยง √ - √ √ - - √ -

15. เย็นเย็น เก๊กฮวยผสมน้ำาผ้ึง √ - √ √ - - √ -

16. เย็นเย็น  โกลด์ √

เครื่องดื่มน้ำาผลไม้

17. น้ำาส้ม 10% √ √ - - - - - -

18. น้ำาองุ่นแดง 10% √ √ - - - - - -

19. น้ำาลิ้นจี่ 10% √ - - - - - -

20. นำา้ส้มผสมมะม่วง 100% √ √

21. นำา้สม้ผสมแครอท 100% √ √

22. นำา้ส้มผสมมะเขือเทศ100% √ √

เยลลี่ผลไม้

23. เยลลี่รสส้ม 20% √

24. เยลลี่รสองุ่น 20% √
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รายงานประจำาปี 2559

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้สำาหรับปี 2557 ถึงปี 2559  สรุปได้ดังนี้      

โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลัก      

โครงสร้างรายได้
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม 5,122.7 96.0 6,096.5 96.2 6,170.1 99.8

กลุม่เครือ่งดืม่น้ำาผลไม ้และอืน่ๆ 215.6 4.0 243.1 3.8 9.0 0.2

รวม 5,338.3 100.0 6,339.6 100.0 6,179.1 100.0

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen ข้อมูลเดือน มกราคม 2560

โครงสร้างรายได้
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายสุทธิ 5,338.3 99.6 6,339.6 99.7 6,179.1 99.5

รายได้อื่น 23.5 0.4 17.2 0.3 29.8 0.5

รายได้รวม 5,361.8 100.0 6,356.8 100.0 6,208.9 100.0

ส่วนแบ่งตลาด* 40.4% 43.4% 43.8%

จำานวนรสชาติ 24รสชาติ 17 รสชาติ 19 รสชาติ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

	

TAN	

ภาวะอุตสาหกรรม และ การแข่งขัน  
 

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชา 
พร้อมดื่ม โดยคิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ย 96.0% ของรายได้รวม 
สำาหรับปี 2559 (เป็นเครื่องดื่มน้ำาผลไม้ไม่อัดลม 4.0%) ข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรมจึงเน้นข้อมูลภาวะตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มเป็นหลัก

ในปี 2559 ตลาดเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม (Ready to Drink Tea) 
มีมูลค่ารวม 14,493 ล้านบาท ชะลอตัวลดลง 7% ทั้งนี้ เป็นผล
จากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจซึ่งยังไม่ดี
ขึ้นอย่างมีนัยยะ ส่วนแบ่งตลาดของปี 2559 ได้แก่ อิชิตัน 27.2%  
เย็น เย็น 13.2% โออิชิ 36.8%  จับใจ 6.6% และอื่นๆ 16.2%  
(ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen)

แนวโน้มการลงทุนและการขยายตลาด
แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มของผู้บริโภคนั้น ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ 
ให้ผู้บริโภคเลือกหลากหลายมากข้ึน เช่น เคร่ืองด่ืมผสมวุ้นมะพร้าว  
และท่ีเห็นเด่นชัดคือ เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ ที่เน้นเร่ืองน้ำาตาลน้อย  
ไมม่นี้ำาตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาต ิเนือ่งจากผู้บรโิภคในปจัจุบนั
เนน้การดแูลใส่ใจสขุภาพ จึงทำาใหผ้ลติภณัฑ์เคร่ืองดืม่เพือ่สขุภาพทีเ่นน้
เร่ืองดงักล่าว เร่ิมไดร้บัความสนใจ แนวโนม้การบริโภคเคร่ืองดืม่สขุภาพ 
ที่เน้นเร่ืองน้ำาตาลน้อย ไม่มีน้ำาตาล หรือให้ความหวานจากธรรมชาติ 
นั้นจะเป็นโอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ ทำาให้แผนกวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของอิชิตัน กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
เป็นอยา่งด ีไดม้กีารคดิคน้และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ   เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่ ใส่ใจสุขภาพมากเป็นพิเศษ

ตลาดชาพร้อมดื่มก็ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต เพราะ 
การเข้ามาในสินค้ากลุ่มใหม่ ที่ได้การตอบรับจากผู้บริโภค เช่น ชาเขียว
ผสมวุน้มะพร้าว ชาเขียวเพือ่สขุภาพ ซ่ึงจะช่วยทำาใหก้ารแข่งขันในตลาด 
ชาพร้อมดื่มคึกคัก และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอีกด้วย

ทางอิชิตัน กรุ๊ป ยังได้มุ่งเน้นการขยายตลาด ไปยังกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
ไม่ว่าจะเป็น ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า เป็นต้น นอกเหนือจาก 
อินโดนีเซีย ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีแนวโน้มว่าสัดส่วน 
การขายจากตลาดต่างประเทศจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นโยบาย และลักษณะการตลาด
1.กลยุทธ์การแข่งขัน
ในปี 2559 ตลาดชาพร้อมดื่มยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและ
ยงัไดรั้บผลกระทบจากภาวะ การชะลอตวัของเศรษฐกจิในประเทศ และ
ต่างประเทศมีผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ลดการใช้จ่ายสินค้า
ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำาเป็นลง ซ่ึงส่งผลให้ ในปี 2559 ตลาดชาพร้อมดื่ม 
และหลายๆ ตลาดไม่เติบโตเท่าที่ควร รวมทั้งภาครัฐยังมีนโยบายเกี่ยว
กับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเคร่ืองดื่มประเภทน้ำาพืช ผัก ผลไม้  

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอีนที่แต่เดิมไม่มีการ
จัดเก็บภาษี เช่น ชาเขียวพร้อมดื่ม เครื่องดื่มน้ำาผลไม้ ซึ่งได้รับยกเว้น
ภาษีสรรพสามิต นโยบายดังกล่าวยังคงเป็นเพียงแนวความคิดของ
ภาครัฐในการจัดเก็บภาษี ทำาให้ผู้ประกอบการเคร่ืองดื่มจำาเป็นต้อง
ติดตามความความคืบหน้า เพื่อปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ อีกทั้ง
การใช้งบการตลาด งบประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามา 
กระตุ้นยอดตลาด โดยมองว่าตลาดชายังไม่ถึงจุดอิ่มตัวหากผู้เล่น 
ในตลาดทัง้รายเกา่และรายใหมย่งัมกีารทำาการตลาด และประชาสมัพนัธ์
อย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดชาเขียวนั้นก็มี การพัฒนาเพื่อรับกับเทรนด์
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง

1) กลยุทธ์บริหารแบรนด์ ให้แข็งแกร่ง 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มที่มีในตลาดปัจจุบัน
มีความแตกต่างด้านรูปลักษณ์และรสชาติค่อนข้างน้อย ดังน้ัน  
การออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีโดดเดน่ การสร้างแบรนด์ ใหม้คีวามแข็งแกร่ง 
จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างและรักษาฐานลูกค้า
ไว้ได ้โดยบรษัิทฯ มคีวามประสงคจ์ะสร้างตราสนิคา้ “อชิิตนั” ใหส้ะทอ้น
จุดยืนถึงการเป็นสินค้าคุณภาพและได้จัดทำาแผนการส่ือสารต่อตลาด 
ทีเ่นน้ย้ำาถงึคณุภาพของวตัถดิุบทีน่ำามาผลติตลอดจนกระบวนการผลติ
ทีพ่ถิพีถินั โดยใช้วธิกีารสือ่สารในรูปแบบ 360 องศา ถงึกลุม่ผูบ้ริโภค

2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการตอกย้ำาจุดยืนของแบรนด์สินค้าคุณภาพ บริษัทฯ จึงได้
ควบคุมคุณภาพสินค้าทุกห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ ์การคดัสรรวตัถุดบิช้ันดี กระบวนการผลติทีม่คีวามพถิพีถินั 
การใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่ใหเ้คร่ืองดืม่คงคณุคา่ ความเปน็ธรรมชาติ
และคุณภาพดีเมื่อผู้บริโภคเปิดดื่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมวิจัย
และพัฒนาที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรม 
เครือ่งดืม่ทีม่คีวามเขา้ใจถงึความตอ้งการของลกูคา้เปน็อยา่งด ีซึง่จะ
ทำาหน้าที่ในการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ที่เหมาะกับความช่ืนชอบของคนไทย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่น เครื่อง
ดื่มสมุนไพรสูตรเข้มข้น เย็นเย็น โกล์ด โดยอิชิตัน เครื่องดื่มชาเขียว
ผสมวุ้นมะพร้าว อิชิตัน ชิว ชิว  ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ใส่ใจ
ถึงรายละเอียดของรูปลักษณ์และขนาดบรรจุภัณฑ์ โดยองค์ประกอบ 
ของบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งทำาจากวสัดทุีป่ลอดภยั และสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้เป็นอย่างดีและสะดวกต่อการบริโภค ในขณะที่รูป
ลกัษณข์องฉลากไดร้บัการออกแบบให้มคีวามทันสมัย เพือ่ช่วยกระตุน้  
การตัดสินใจซื้อ ณ จุดขายของผู้บริโภคได้ 
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3) การบริหารสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนการผลิตคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ซึ่งต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลงเมื่อบริษัทฯ  มีปริมาณ
การผลิตที่เพิ่มข้ึน โดยบริษัทฯ ได้นำาระบบการผลิตประเภทปลอด
เชื้อชนิดบรรจุเย็น (Cold Aseptic Filling System) เข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยลดต้นทุน
ในการผลิตได้โดย (1) การใช้วัสดุที่เบากว่า (2) ระยะเวลาการผลิต
ที่ต่อเนื่องยาว 120 ช่ัวโมงต่อการทำาความสะอาด 1 คร้ัง ทำาให้
การผลิตมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่เสียเวลา ในการล้างเครื่องจักร  
(3) ระบบเคร่ืองจักรเปน็ระบบอตัโนมตัท้ัิงหมด ทำาใหป้ระหยดัตน้ทนุดา้น
แรงงาน และไดต้ดิตัง้ระบบ Automated Storage & Retrievable 
System ช่วยในการบรหิารคลงัสนิคา้ ซ่ึงสามารถจัดเกบ็สนิคา้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน ทั้งหมดนี้จะสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที 

4) กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจำาหน่าย และการกระจายสินค้า
เพือ่ใหสิ้นคา้ของบริษทัฯ กระจายและเข้าถงึกลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็
และไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บริษัทฯ ได้ควบคุมและติดตามสินค้า
ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐานการผลิต และ 
ส่งต่อให้ผู้จัดจำาหน่ายตลอดจนการกระจายสินค้าให้ร้านค้าปลีก นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัมทีมีงานทำาหนา้ทีต่ดิตามผลการขายและระยะเวลาการหมนุ
ของสินค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อคาดการณ์ปริมาณ การขายและปริมาณ
การเก็บสินค้าท่ีเหมาะสมในอนาคต รวมถึงกำาหนดแผนการขายและ 
การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทฯ  
ยงัไดมี้แผนผลกัดนัยอดขายในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)  
ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

5) กลยุทธ์การตลาดและการขาย
การพยากรณ์ความต้องการบริโภค : บริษัทฯ คาดการณ์ปริมาณ 
ความตอ้งการบริโภคเคร่ืองดืม่ตามข้อมลูและสถติิในอดตี โดยวเิคราะห์
ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการซ้ือในแต่ละช่วงเวลา อาทิ
เช่น ฤดูกาล เทศกาล สภาพการแข่งขัน และภาวะทางเศรษฐกิจในขณะ
นั้นๆ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามควบคุมระดับความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ความต้องการบริโภคไว้ ให้ไม่เกิน 10% โดยการ
พยากรณค์วามตอ้งการบริโภคที่ใกลเ้คยีงความเปน็จริงจะสนบัสนุนให้ 
การวางแผนการผลติและการวางแผนการตลาดและกจิกรรมสง่เสริม
การขายของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม 
การวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย : เนื่องจากธุรกิจ
เครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนของความต้องการบริโภค ตาม
ฤดูกาล โดยอัตราการบริโภคในช่วงฤดูร้อนจะสูงกว่าในช่วงเดือน
อื่นๆ ของปี ดังน้ัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งแบบ  
Above the line (การตลาดผา่นสือ่ทีเ่ข้าถงึกลุม่ผูฟ้งัในวงกวา้ง) และ 
Below the line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) 
ในช่วงฤดรูอ้น และมุง่เนน้ใหค้วามสำาคญักบัการใหส้ว่นลดทางการคา้กบั
ตัวแทนจัดจำาหน่ายในช่วงเดือนที่มีอัตราการบริโภคต่ำา โดยบริษัทฯ ได้
วางแผนการตลาดเชิงรุกเพือ่เพิม่สว่นแบง่การตลาด ประกอบกบัเพิม่
การประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณข์องการเปน็แบรนด์ผู้ผลติสนิคา้คณุภาพ 
เพือ่ตอกย้ำาจุดยนืของ ผลิตภณัฑ์ บริษทัฯ มีการจดัทำาการสง่เสริมการ
ขายใน 4 รูปแบบหลัก คือ การจัดทำา Sales Promotion กับร้านค้า
ปลีก, การจัดทำา Sales Promotion กับตัวแทนจำาหน่าย, การจัดทำา 
Sales Promotion แบบทั่วประเทศ และการจัด Promotion ทาง
สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดงบประมาณประจำาปีเพื่อให้ค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับยอดขาย
การกำาหนดราคาและส่วนลดการค้า : เนื่องจากเคร่ืองดื่มพร้อม
ดื่มเป็นสินค้าที่มีความผันผวนตามฤดูกาล บริษัทฯ จึงต้องมี  

การปรบัเปลีย่นและทบทวนนโยบายการใหส้ว่นลดการคา้ใหส้อดคลอ้ง
กับปริมาณ ความต้องการของตลาดอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ใน
ขณะที่ การกำาหนดราคาขายไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้มากนัก เนื่องจาก
สภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มค่อนข้างรุนแรง

2.  ลูกค้าเป้าหมาย
  
กลุ่มเป้าหมายหลักของอิชิตัน กรุ๊ป เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำางาน 
ที่มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มตลาดชาพร้อมดื่มและกลุ่มตลาด
น้ำาผลไม้ และยังได้ดึงจุดเด่นในแต่ผลิตภัณฑ์ออกมาสื่อสารให้กับ 
ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย

สำาหรับปี 2559 ได้ออกผลิตภัณฑ์ อิชิตัน ชิวชิว เครื่องดื่มชาเขียว
ผสมวุ้นมะพร้าว รสองุ่น และ สตรอว์เบอร์รี่ เพื่อให้ผู้บริโภควัยรุ่น 
ที่ชอบความสนุกของการดื่มและเคี้ยวไปพร้อมๆ กัน ไบเล่ นำ้าผลไม้
แท้ 100% ฟรุตครีเอช่ัน รสส้มผสมมะม่วง รสส้มผสมแครอท ส้มผสม
มะเขือเทศ ให้กับผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ ไบเล่ ฟรุตทูโก เยลล่ีจากน้ำาผลไม้แท้  
รสส้ม องุ่น  สำาหรับผู้บริโภคที่ต้องการความอร่อย แต่แคลอรี่ต่ำา
  
 ในอนาคตบริษัทฯ ยงัคงไมห่ยดุนิง่ โดยมแีผนในการขยายขอบเขตของ
สินค้า ให้มีความหลากหลายมากขึ้นให้เข้าถึงกับทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง และยังคงพัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำาออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างตลาดในต่างประเทศ

3.ช่องทางการจำาหน่าย

การจำาหน่าย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ในประเทศ 98.0% 97.3% 99.7%

ต่างประเทศ 2.0% 2.7% 0.3%

รวม 100% 100% 100%

บริษัทฯดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ98 ในประเทศไทยโดย
แสดงรายละเอยีดรายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจำาหน่ายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลักๆ คือ

1. ตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสินค้าราย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จำากัด เป็นผู้จัดจำาหน่ายรายหลักของบริษัทฯ คิดเป็น 83.4% ของยอด
ขายปี 2559 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  
ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกด้ังเดิม (Traditional Trade) โดยบริษัทฯ  
ได้ทำาสัญญาระยะยาวกับตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสินค้า และติดตามสถิติจำานวน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ท่ีตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสามารถเข้าถึง เพ่ือบริหาร 
ความสามารถการกระจายสินค้าและบริหารส่วนลดการค้า

2.  ตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสินค้าราย บริษัท ไอแอมกรีนที จำากัดคิด
เป็น 11% ของยอดขายปี 2559 มุ่งเน้นกลุ่มร้านค้าเครือข่ายซาปั๊ว  
ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) รถเงินสด และ 
คู่ค้าที่ตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายรายอื่นไม่ครอบคลุม 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

3.  ตัวแทนผู้จัดจำาหน่ายสินค้าราย บริษัท บุญรอดเอเชีย จำากัด  
คิดเป็น 3.8% ของยอดขายปี 2559 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าร้านค้า 
เครือขา่ยยีป่ั๊ว ร้านคา้ปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) ร้านคา้ทีอ่ยู่
ในเครือข่ายของ บริษัท บุญรอดเอเชีย จำากัด

4. ส่งออกไปประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
เป็นหลัก คิดเป็น 1.8% ของยอดขายปี 2559 เช่น ลาว  
กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ผู้จัดจำาหน่ายในแต่ละรายมีอาณาเขตการจำาหน่ายสินค้า  
และร้านในเครือข่ายหลักที่ไม่ทับซ้อนกัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของอิชิตันมาจากโรงงานของอิชิตันและการว่าจ้างผู้ผลิต
จากภายนอก ซึ่งอิชิตันจะว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกเฉพาะในกรณีที่กำาลัง
การผลิตของโรงงานไม่เพียงพอต่อปริมาณการขายที่คาดการณ์ไว้ 
หรือกรณีผลิตสินค้าใหม่ที่บริษัท ฯ ต้องการทดลองตลาด สำาหรับ
ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2557 – 2559) สัดส่วนการว่าจ้าง
ผลิตภายนอก ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 อยู่ที่ 9%, 3% 
และ 4% ตามลำาดับ สำาหรับปี 2559 มีการว่าจ้างการผลิตเฉพาะใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ ใหม่บางสินค้า

ในส่วนของการสรรหาวัตถุดิบหลักที่สำาคัญ ซ่ึงได้แก่ ใบชา น้ำาตาล 
ฟรุกโตส น้ำาตาลทราย น้ำา และวัตถุปรุงแต่งกลิ่น เพื่อป้อนเข้าสู่
โรงงาน บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนก่อนนำาเข้าสู่
กระบวนการผลติ ตัง้แตก่ารเพาะปลกู การคัดเลอืกวตัถดุบิ และการจัด
เกบ็วัตถดุบิ เพือ่ใหวั้ตถดุบิทีน่ำาไปใช้ในกระบวนการผลติมีคุณภาพตาม
มาตรฐานระดบัสงู นอกจากนี ้สำาหรับการวา่จ้างผลติสนิค้านัน้ บริษัทฯ  
จะจัดส่ง Premix ไปให้ผู้รับจ้างผลิตเพื่อปกป้องสูตรการผลิต และ 
มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพของวตัถดุบิทีผู่ผ้ลติภายนอก
ใช้ โดยการระบุรายช่ือ Supplier ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คู่ค้าของ 
อิชิตนัเอง (Approved Vendor List) และชนิดของวตัถดิุบอย่างชัดเจน  
อีกทัง้ยงัมกีารสง่พนกังานของ อชิิตนั กรุ๊ป เข้าไปตรวจสอบรายเดอืน 
เพือ่สอบทานการควบคมุคณุภาพการผลติของผู้ผลติภายนอกอีกดว้ย 

ใบชาออร์แกนิค : บริษัทฯ ได้วางแผนการผลิตและกำาหนดปริมาณ
การเพาะปลูกใบชาในแต่ละปีโดยได้มีการทำาสัญญาโดยเฉลี่ยอายุ  
1 ปี กับผู้จัดจำาหน่ายใบชา ซ่ึงเป็นผู้รวบรวมใบชาจากชาวไร่เพื่อ 
ลดความเสี่ยงจากการมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังได้ควบคุม
คุณภาพของใบชาโดยมีทีมวิจัยพัฒนาร่วมทำาหน้าที่กำากับข้ันตอน 
การเพาะปลูกที่ปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี หมักใบชา เก็บยอดใบชา  
อบใบชา เก็บรักษาก่อนส่ง รวมถึงการติดตามและตรวจสอบถึง กลิ่น 
รสชาต ิน้ำาหนกั สสีนั เพือ่ควบคมุคณุภาพของใบชาให้ไดต้ามมาตรฐาน
คุณภาพระดับสูงก่อนนำาเข้าสู่กระบวนการผลิต ใบชาพร้อมรอผลิต 
จะถกูเกบ็ในหอ้งควบคมุอณุหภมูเิพือ่รักษาคณุภาพของใบชาใหค้งท่ี ท้ังน้ี 
ใบชาเปน็วตัถดุบิทีป่ลกูง่ายในบริเวณทางตอนเหนอืของประเทศไทยซ่ึง
มีอากาศอบอุ่น-เย็น และยังไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน สำาหรับ
การจัดซ้ือใบชานัน้ บริษัทฯ ไดท้ำาสญัญากบัคูค่า้จำานวน 2-3 รายเสมอ
โดยใบชาที่ผลิต/จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้ หากคู่ค้ารายใดไม่สามารถจัดส่งใบชาให้ได้ก็สามารถ
ซ้ือจากคู่ค้ารายอ่ืนได้ เน่ืองจากในการผลิตเคร่ืองด่ืมชาแต่ละประเภท 
อาทิ เคร่ืองด่ืมชาเขียวหรือชาดำา ซ่ึงต้ังต้นจากใบชาประเภทเดียวกัน  
แต่ข้ึนอยู่กับการนำาใบชามาผ่านกระบวนการผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor  
ท่ีแตกต่างกันออกไป

น้ำาตาลฟรุกโตส และน้ำาตาลทราย : เป็นวัตถุดิบท่ีจัดหาได้ง่ายในประเทศไทย 
และไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญ ด้านคุณภาพในกลุ่มผู้ผลิต 
ท้ังน้ี ราคาน้ำาตาลมีความผันผวนบ้างข้ึนอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละปี
และสอดคล้องกับราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การควบคุมราคาน้ำาตาล
โดยภาครัฐส่งผลให้มีความผันผวนของราคาน้ำาตาลไม่มากนัก

น้ำา : จัดหาโดย บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำากัด (มหาชน) ซ่ึงผลิต
ตามคำาแนะนำาขององค์การอนามัยโลกปี 2536 และนำามาผ่านกระบวนการ 
Reverse Osmosis เพ่ือนำามาใช้ในการผลิต

วัตถุปรุงแต่งกล่ิน : เป็นองค์ประกอบส่วนน้อยของวัตถุดิบท้ังหมด
แต่ก็เป็นหน่ึงในวัตถุดิบท่ีสำาคัญ เน่ืองจากวัตถุปรุงแต่งกล่ินช่วยให้ 
น้ำาชามีกล่ินหอมติดจมูก สร้างความประทับใจคร้ังแรกเม่ือได้บริโภค โดย
บริษัทฯ ได้ทำาการซ้ือจากผู้ขายท่ีนำาเข้าวัตถุปรุงแต่งกล่ินจากหลายแหล่ง

บรรจุภัณฑ์ : ได้แก่ ขวด PET กล่องยูเอชที ฝา กล่อง และฉลาก บริษัทฯ 
มีกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณา
ถึงความน่าเช่ือถือของระบบการทำางานของผู้ผลิตเป็นสำาคัญ เพ่ือให้
ม่ันใจว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามคุณภาพ
และเวลาท่ีกำาหนดไว้ และมีการสอบทานและติดตามคุณสมบัติของผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์อย่างสม่ำาเสมอ 

ก๊าซธรรมชาติ : บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทใน
ประเทศไทยแห่งหน่ึง โดยสัญญามีผลบังคับใช้ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
และสามารถต่ออายุได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 
ก่อนวันส้ินสุดสัญญา

นอกจากน้ี เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้ผลิตและเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงราคาท่ีสมเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเลือกซ้ือวัตถุดิบจากคู่ค้า 
ผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ 
ผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบ และท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการส่ังซ้ือวัตถุดิบจาก 
ผู้จัดจำาหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของยอดซ้ือรวม

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
- ไม่มี-

บริษัทฯ คำานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพของพนักงาน  
และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน และ ให้ความสำาคัญ
ในการพัฒนาธุรกิจให้ม่ันคงก้าวหน้าควบคู่กับความมุ่งม่ันท่ีจะตอบแทน
สังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยยึดม่ันต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า จุดเร่ิมต้นของสังคม
ท่ีดีเร่ิมจากการ “ให้” และในความเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือสังคมซ่ึง
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพ่ือ
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลาย
ในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ การทำาให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ 
ของชุมชน การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมคือการร่วมมือและมีส่วนร่วม
ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงาน
หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งตลอด
จนฟ้ืนฟูสังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ท้ังท่ีเป็น
ชุมชนและสังคมท่ีต้ังอยู่ติดกันหรือใกล้เคียงบริษัทฯ หรือหน่วยงาน 
ของบริษัทฯ เสมือนเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงชุมชนและสังคมท่ีต้ังอยู่  
ห่างไกลออกไป (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน “รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน”)
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รายงานประจำาปี 2559

การวิจัย  พัฒนา และ นวัตกรรม

บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกข้ันตอนตั้งแต่การคัดเลือก 
ผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบระบบการทำางานของ
ผู้ขาย การประเมินผู้ขาย และการตรวจสอบสินค้าก่อนการรับเข้า 
กระบวนการผลิต ในสว่นของกระบวนการผลติมกีารตรวจสอบคณุภาพ
ด้วยโดยใช้ Quality plan ซึ่งเป็นเครื่องมืออ้างอิงมาตรฐานการสุ่ม
ตวัอยา่งตาม MIL-STD_105E และมีการตรวจคณุภาพสนิคา้สำาเร็จรูป 
ทางดา้นกายภาพ เคม ีชีวภาพ ประสาทสมัผัสตามมาตรฐานผลติภณัฑ์

ก่อนการปล่อยสินค้าออกจากโรงงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการ
รักษาคณุภาพและพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยจดัทำาระบบการจดัการเชิง
บรูณาการคณุภาพ-สขุลกัษณะ-ความปลอดภยัอาหาร ไดแ้ก ่การจัดทำา
ระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, 
ISO17025, ISO50001 FSFC22000 และมาตรฐานสากลอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง เปน็ตน้ และไดเ้ปดิเผยโดยละเอยีด ใน “รายงานการพฒันา
อย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้พัฒนาความรู้
ที่เกิดจากประสบการณ์การดำาเนินงานและนำามาเผยแพร่ให้แก่บริษัทฯ 
และหน่วยงานที่สนใจ โดยมีบริษัทฯ และหน่วยงานที่สนใจขอเข้าเยี่ยม
ชมศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” โดยมีแนวคิดปลูกจิตสำานึกให้แก่คน 

ในสงัคมใหเ้รียนรู้ถงึการใช้ทรัพยากรอยา่งพอเพยีงและเคารพธรรมชาต ิ 
ภายใต้แนวคิด กรีนโนเวชั่น นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษัทฯ คือผลลัพธ์จากการประกอบกิจการด้วยความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่เกิดผลสำาเร็จอย่างจริงจังและเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดการผลิต และกระบวนการทำางานไม่ว่าการเปลี่ยนแปลง
น้ันจะเกิดข้ึนจากการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ท้ังหมด หรือการ
พัฒนาต่อยอดเป้าหมาย ของนวัตกรรมคือการสร้างสรรค์เชิงบวก 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและขณะเดียวกัน
ก็สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว

นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ๆ ด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมย่อมนำาไปสู่ความเจริญเติบโตที่ก้าวหน้าและ 
ความสามารถในการแข่งขันทีเ่พิม่ข้ึนอยา่งตอ่เนือ่งและความยัง่ยนืของ
กิจการเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตรวมท้ังการฟื้นฟูและพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตที่เกิดมูลค่าเพิ่ม  
ความรับผดิชอบตอ่สงัคมในมติขิองนวตักรรมนัน้คอืการทีน่วตักรรม
ของบริษัทฯ ทีน่อกจากจะเปน็ผลลพัธอั์นเกดิจากการ ประกอบกจิการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังแล้ว ยังสามารถสร้าง
ความก้าวหน้าเชิงเศรษฐกิจสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบแก่สังคม   
มกีารคำานงึถงึการสร้างคณุคา่และมลูคา่ทีส่มดลุ รวมถงึพจิารณาความ
ตอ้งการของบริษทัฯ ควบคูก่บัสงัคมทีก่ลายเปน็การสร้างกระบวนการ
ประกอบกจิการดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคมทีเ่ปน็นวตักรรมอกีดว้ย
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ  
และ โครงการในอนาคต 

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำา
ธุรกิจเคร่ืองดื่มคุณภาพและนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี 
ดังนั้น ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ และผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เพิม่ความหลากหลาย
และรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มข้ึน รวมถึงการพัฒนา
โอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ต่อไป โดยบริษัทฯ คาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่โดยเฉลี่ยปีละ 2-3 
กลุ่มสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทำางาน โดยจะนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนกระ
บวนการผลิตเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการ
ดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการในอนาคต

บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพ
และนวัตกรรมที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีโดยตั้งเป้าหมายให้ได้ผล
ตอบแทนสงูเพือ่สร้างผลตอบแทนระยะยาวทีเ่หมาะสมแกน่กัลงทนุและ
ผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯมีการกำาหนดนโยบายต่างๆ ดังนี้

การตลาด

• การพัฒนาค้นคว้าสินค้าใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรมทั้ง ในกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สำาหรับตลาดใหม่ 
•  เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาดและช่องทางการจัดจำาหน่ายทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม AEC มากขึ้น
•  เสริมสรา้งกำาไรใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยืน โดยมุง่เนน้การพฒันางานและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
•  การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้นำามาซ่ึงราคาขายปลีกที่
แข่งขันได้

•    การลงทุนซ้ือเครือ่งจักรเพิม่เพือ่รองรับโอกาสในการขยายธรุกจิ
•    การนำาเสนอกจิกรรมทางการตลาดทีแ่ปลกใหมแ่ละโดนใจผูบ้ริโภค
เพื่อกระตุ้นยอดขาย 

บุคลากร

บริษัทฯ ถอืว่าพนักงานของบริษทัฯ เปน็ทรัพยากรท่ีมีค่าอย่างยิง่ จึงให้
ความสำาคัญตอ่การบริหารและการพฒันาบุคลากร อยา่งตอ่เน่ือง เพือ่
ใหค้งไว้ซ่ึงบคุลากรทีม่คีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อนัจะเปน็
พื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯจำานวนพนักงานทั้งหมด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำานวน 305 
คน ตามลำาดับ โดยเป็นพนักงานประจำาทั้งหมด

•  การพัฒนาอาชีพของพนักงาน ได้กำาหนดเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเลื่อนตำาแหน่ง หรือ
สามารถโอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นหมนุเวยีนงานไปยงัหนว่ยงานอืน่ๆ บน
พืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้กำาหนดหลกั
เกณฑ์การเลื่อนตำาแหน่ง/ปรับระดับตำาแหน่งไว้อย่างชัดเจน
•  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมภายใน
ตามแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ความ
สามารถ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ใช้ทั้งการฝึกอบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ
สม่ำาเสมอ และเหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำาแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้
และศักยภาพในการทำางานของพนักงาน

การวิจัยและพัฒนา

ให้ความสำาคัญกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เคร่ืองดื่มรสชาติใหม่ๆ 
ออกสู่ตลาดโดยมี หน่วยงาน Research and Development
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รายงานประจำาปี 2559

ปัจจัยความเสี่ยง  

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
•  ความเสี่ยงจากการที่แบรนด์ของอิชิตันผูกติดกับคุณตัน
การผกูตดิแบรนดข์องอิชิตนัเข้ากบัคณุตนัเปน็หนึง่ในกลยทุธข์องการ
สร้างแบรนด์ ให้เป็นที่จดจำาและเป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคที่ได้ผลและมี
ประสทิธภิาพ กรณีคณุตนัมไิดเ้ปน็ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ นัน้อาจสง่
ผลกระทบในทางลบตอ่แบรนด์ของอชิิตนั ท้ังน้ี บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถงึ
ความเสีย่งนีเ้ปน็อย่างดแีละไดม้กีารวางแผนดำาเนนิการเพือ่สง่เสริมให้
แบรนด์ของอิชิตันมีความเข้มแข็ง โดยไม่ผูกติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้กำาหนดแผนการลดบทบาทของคุณ
ตันต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยพยายามทยอยลดการใช้คุณตันใน
การแสดงโฆษณาใหม่ๆ ของบริษัทให้ลดน้อยลง ยกเว้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ต้องการสื่อสารต่อสาธารณะ ผู้บริโภค ลูกค้า ให้รับรู้ว่าเป็น
สินค้าของคุณตัน

•  ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง
เนื่องจากธุรกิจเคร่ืองดื่ม เป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และมีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเคร่ืองดื่มมีจำานวน
มากมาย ก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง และส่งผลก
ระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรของผู้ประกอบการที่ไม่มีความ
สามารถในการบริหารจัดการที่ดีพอ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำาหนด
ราคาที่เหมาะสมและไม่สนับสนุนการตัดราคา โดยจะเน้นการเป็นผู้นำาใน
ดา้นนวตักรรมการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ  รวมถงึการจัดกจิกรรมการ
ตลาด การโฆษณา และประชาสมัพนัธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง สำาหรับผลติภณัฑ์
ในกลุม่ชาเขียว ซ่ึงการสร้างความแตกตา่งในผลติภณัฑ์ทำาไดล้ำาบาก ทา
งบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องการบริหารจัดการในการผลิตและการขนส่ง 
เพื่อสร้างกำาไรจากการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการพัฒนาและ
ออกผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง

•  ความเส่ียงเกีย่วกบัการถกูเรียกเกบ็ภาษสีรรพสามติเครือ่งดืม่ชาเขียว
ในปัจจุบันเครื่องดื่มชาเขียวของบริษัทฯ มีอัตราส่วนผสมของน้ำาผล
ไม้และน้ำาพืชผักต่อปริมาตรสุทธิของเคร่ืองดื่มเป็นไปตามท่ีกำาหนดจึง
ไดรั้บยกเวน้ภาษีสรรพสามติตามประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง หลกั
เกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มน้ำาผลไม้และน้ำาพืชผัก ทั้งนี้ 
เนือ่งจากกรมสรรพสามติอยูร่ะหวา่งการสรุปแนวทางการจัดเกบ็ภาษี
สรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียวใหม่ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการ
เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มชาเขียวที่เป็นผลให้ผู้ประกอบการ
ชาเขียวไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ผลประกอบการของผู้ประกอบการ
ดังกล่าวทุกรายซึ่งรวมถึงบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ โดย
บริษัทฯ จะมีภาระค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลการดำาเนินงานของ
บริษัทลดลง อยา่งไรกต็าม ทางบริษทัฯ ไดม้กีารประชุมวางแผนในการ
วางแนวทางการจัดการเพือ่เตรียมรบัมอืกบัเหตกุารณ์ดงักลา่วนีแ้ลว้ 
โดยบริษทัฯ จะยงัคงมุง่เนน้เร่ืองการบรหิารจัดการตน้ทนุและคา่ใช้จ่าย
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีอันทัน
สมยัพร้อมกบัการบริหารจัดการท่ีมีประสทิธภิาพน้ัน มีส่วนช่วยในการ
ลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำาคัญ และเป็นรูปธรรมเพื่อชดเชยกับ
ต้นทุนค่าภาษีสรรพสามิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายสินค้าหลัก
บริษัทฯ กระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกสมัยใหม่  
(Modern  Trade) (สัดส่วน 58.0% ของยอดขายสำาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกดั้งเดิม  
(Traditional  Trade)  (สัดส่วน 56.0% ของยอดขายสำาหรับปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559) ผา่นตวัแทนผูจ้ัดจำาหนา่ยสนิค้าหลัก 
3 ราย โดยสัญญาจัดจำาหน่ายมีอายุ 3-5 ปี ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จำากัด บริษัท ไอแอมกรีนที จำากัด และบริษัท บุญรอด
เอเชีย  จำากดั ดว้ยสดัสว่นการกระจายสนิคา้คดิเปน็ 83.4%, 11.0%  

และ 3.8%  ของยอดขายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ตามลำาดับ (ส่งออก 1.8%) บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในการพึ่ง
พงิผู้จัดจำาหน่ายสนิค้าหลกัดงักลา่ว โดยการมีผู้จัดจำาหน่ายสนิคา้หลกั 
3 ราย ถือเป็นแนวทางการกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามข้อ
ตกลงโดยขอกำาหนดไว้ในสัญญาการจัดจำาหน่ายกับทางผู้จัดจำาหน่าย
สินค้าหลัก คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำากัด ให้บริษัทฯ 
สามารถเพิม่ผูจั้ดจำาหนา่ยไดอ้กี 2 ราย เพือ่เปน็การกระจายความเสีย่ง 
อย่างไรก็ตาม จากความสัมพันธ์อันดีที่ผ่านมากับผู้จัดจำาหน่ายสินค้า
หลักทั้ง 3 ราย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเคร่งครัด 
บริษัทฯ เช่ือว่าผู้จัดจำาหน่ายสินค้าหลักดังกล่าวจะต่ออายุสัญญาจัด
จำาหน่ายสินค้าให้บริษัทฯ ต่อไป

2. ความเสี่ยงจากการผลิต
•  ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ จึงอาจมี
ความเสี่ยงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนสูง ทั้ง
ในดา้นการคิดค้นผลติภณัฑ์และการทำาการตลาด ซ่ึงรวมถงึการโฆษณา
และประชาสัมพนัธ์เพือ่ให้เป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้น ก่อนการ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริษัทฯ จึงเน้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
การสำารวจความช่ืนชอบของผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการศึกษาถึงความ
เหมาะสมของอัตราผลตอบแทนจากการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ใหม่เชิงพาณิชย์ บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนสร้างห้องทดลองของ
บริษัทเอง โดยใช้งบลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่แต่ละครั้งจะใช้งบประมาณจำานวนไม่มาก ในส่วนของงบโฆษณาใน
การออกผลิตภัณฑ์อาจจะสูง แต่บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมได้ โดย
มีแผนว่าถ้าใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์เกิน 50 ล้านบาท แล้วหาก
สนิคา้ยงัไมต่ดิตลาดกจ็ะมกีารพจิารณาหยดุการโฆษณาสนิคา้นัน้ๆ และ
เลกิผลติสนิคา้นัน้หรือเกบ็สนิคา้นัน้ออกจากตลาด แตโ่ดยภาพรวมงบ
โฆษณาประชาสัมพันธ์นี้จะอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำาหนดไว้ ซึ่งปรับ
เพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม

•  ความเสีย่งในดา้นการขาดแคลนวตัถดุบิและความผันผวนของราคา
วัตถุดิบหลัก
วตัถดุบิหลกัทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่ใบชา น้ำาตาลฟรุกโตส น้ำาตาลทราย และวตัถุ
ปรุงแต่งกลิ่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของต้นทุนการผลิต 
สภาพภูมิอากาศอันไม่แน่นอนในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลิตชาและอาจก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลน ซ่ึงส่งผลให้ราคา
วัตถุดิบมีความผันผวน บริษัทฯ จึงได้มีการวางแผนการจัดการล่วง
หน้า โดยฝา่ยจัดซ้ือไดมี้การทำาสญัญาสัง่ซ้ือสนิค้ากบัผูจ้ำาหน่ายวตัถดุบิ
หลกัไวล้ว่งหนา้เปน็ระยะเวลา 1 ป ีหรอืมากกวา่ เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงวตัถดุบิ
ในปริมาณที่เพียงพอกับแผนการผลิตในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ยังได้มีการจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริษัทฯ ได้ทำาสัญญากับคู่ค้าจำานวนอย่าง
น้อย 3 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีที่ผู้ขายรายหนึ่งไม่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบมาจำาหน่ายได้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ 
สำาหรับการจัดซื้อใบชานั้น ทำาสัญญากับคู่ค้า 2-3 รายเสมอ โดยใบชา
ที่ผลิต/จัดหาโดยคู่ค้าแต่ละรายเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
หากคู่คา้รายใดไมส่ามารถจดัสง่ใบชาให้ได้ก็สามารถซือ้จากคูค่า้รายอื่น
ได้ เนื่องจากในการผลิตเครื่องดื่มชาแต่ละประเภท อาทิ เครื่องดื่มชา
เขียวหรือชาดำา ซ่ึงตัง้ตน้จากใบชาประเภทเดยีวกนั แตข้ึ่นอยูก่บัการนำา
ใบชามาผ่านกระบวนการผลิต หมัก บ่ม และ เติม Flavor ที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการพึ่งพิงคู่ค้า
รายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป
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การันตีว่าคุณตัน ภาสกรนที และภรรยา จะยังคงทำาหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร
เพ่ือบริหารและกำาหนดทิศทางของบริษัทฯ ท่ีถูกสร้างข้ึนมาอย่างยาก
ลำาบากโดยคุณตัน ภาสกรนทีและภรรยาเอง ท้ังน้ี โครงสร้างการ
จัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน  อีกท้ังในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  
ท่ีเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและความ
รู้ความเข้าใจเก่ียวกับงบการเงินและรายงานต่าง ๆ จึงมีส่วนช่วยให้ 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไป
อย่างมีระบบ  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังมี 
นโยบายเกี่ยวกับการทำารายการเกี่ยวโยงกันกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรอืผู้มอีำานาจควบคมุในกจิการ รวมทัง้บคุคลทีอ่าจม ีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะทำาการพิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไข
กับบุคคลภายนอกอ่ืนก่อนและนำารายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณา
อนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณีก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติข้ันตอนต่อไป โดยท่ีบุคคลที่ม ี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่วจะไมม่อีำานาจอนมุตัิในการเข้าทำา
รายการนัน้ๆ  อีกทัง้คณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหนา้ทีต่ดิตามรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัทกุๆ ไตรมาส โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในทำาการตรวจสอบ

•   ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสาระสนเทศ 
บริษัทฯ มีนโยบายใช้สินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ์เพื่อลดความเสี่ยง
   
•  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย
วกิฤตน้ำาทว่มในป ี2554 สง่ผลใหแ้ผนการผลติและจำาหนา่ยของไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งมีนัยสำาคัญ ทางสวนอุตสาหกรรมโรจนะไดมี้การสร้าง
กำาแพงคอนกรีตล้อมรอบนิคมฯ เพิ่มอีก 6 เมตร โดยฝังลงไปในดิน 
3 เมตร และโผล่พ้นดินอีก 3 เมตร เพื่อป้องกันน้ำาท่วม และเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันอุทกภัยได้ในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการ
ซ้ือประกนัความเสีย่งใหค้รอบคลมุความเสยีหายทัง้หมด และมแีผนการ
ลงทุนในอนาคต ร่วมลงทุนและสร้างโรงงานในต่างประเทศอีกด้วย

•  ความเส่ียงในด้านความปลอดภัยในการบริโภค
เน่ืองจากความปลอดภัยในการบริโภคเป็นหน่ึงในปัจจัยสำาคัญ ความผิด
พลาดเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อความน่าเช่ือถือ
ของผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญใน
การคัดเลือกวัตถุดิบและพิถีพิถันในทุกข้ันตอน การผลิต เพ่ือให้ผู้บริโภค
ม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล 
เช่น GMP, HACCP, ISO9001:2008, HALAL, ISO14001, 
ISO17025, ISO50001 FSFC22000 เป็นต้น  ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ทุก Lot มีการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานไว้เพ่ือตรวจสอบเช้ืออย่างน้อย 
7 วัน ก่อนท่ีจะนำาออกไปจำาหน่ายในท้องตลาด และเก็บป้องกันไว้สำาหรับ
การอ้างอิง โดยในสินค้า 1 Lot จะผลิตออกมาเป็นจำานวนมาก ถ้าหากมี
การติดเช้ือจะต้องติดเช้ือท้ัง Lot ดังน้ัน ก่อนท่ีจะส่งออกไปจำาหน่ายทาง
แผนกประกันคุณภาพจะนำาผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบในห้อง Lab ก่อนท่ี
จะมีการปล่อยให้นำาผลิตภัณฑ์ออกไปจำาหน่าย ซ่ึงเป็นการป้องกันความ
เส่ียงด้านความปลอดภัยใน ตัวผลิตภัณฑ์ ในทางปฏิบัติเคร่ืองจักรของบ
ริษัทฯ เป็นไฮเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นระบบปิดยังไม่เคยปรากฏเร่ืองการติดเช้ือ

•  ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  พนักงานของบริษัทฯ  305  คน ซึ่ง
บริษัทฯเนน้ลงทนุในเคร่ืองจักรอตัโนมตัเิช่นระบบ “Auto Warehouse” 
ใน “อิชิตัน กรีนแฟคทอรี่” ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีการดำาเนินการแบบอัตโนมัติตั้งแต่ ต้นสายการผลิตไป
จนถึงสต็อกเก็บสินค้า โดยสามารถเดินเคร่ืองติดต่อกันได้ถึง 120 
ช่ัวโมง ลดปญัหา Human Error และ เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัตวัสินค้า 
ไดค้รอบคลมุทกุดา้น ปจัจบุนับริษัทฯมกีำาลงัการผลติ 1,200 ลา้นขวด 
และ 200 ลา้นกลอ่ง ตอ่ป ีดว้ยนวตักรรมการบรรจุเยน็แบบปลอดเช้ือ 
(Cold Aseptic Filling Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ของโลก ด้วยเงินลงทุนติดตั้งระบบถึง 5,000 ล้านบาท แต่ในระยะ
ยาว ระบบบรรจุเยน็แบบปลอดเช้ือจะเปน็คำาตอบทีด่ทีีสุ่ดสำาหรับทกุคน 
ที่รักสุขภาพ และรักโลกไปพร้อมๆ กัน “เราปฏิเสธการใช้ทรัพยากรไม่
ได้ แต่เราเลือกที่จะใช้ ให้น้อยลงอย่างสำานึกคุณค่าได้” 

3.  ความเส่ียงด้านการเงิน
•   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
กลุ่มบริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง
เกิดจากการซ้ือสินค้าและการขายสินค้าท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯไม่มีความเส่ียงจากเงินตรา  
ต่างประเทศท่ีเป็นสาระสำาคัญ

4. ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ
•  ความเส่ียงกรณีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ50
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มภาสกรนที ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่
ในบริษัทฯ คิดเป็น 58.9 % ของทุนชำาระแล้ว จึงทำาให้กลุ่มภาสกรนที
สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นราย
อ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ถือ
หุ้นเสนอได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายอ่ืนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลมติ
พิเศษซ่ึงต้องใช้คะแนนเสียงสามในส่ี นอกจากน้ี กลุ่มภาสกรนทีไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการพิจารณาการเข้าทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกลุ่มภาสกร
นที ซ่ึงความเส่ียงในข้อน้ีอาจจะขัดแย้งกับเร่ืองธรรมาภิบาล แต่ในทาง
กลับกันการถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มครอบครัวคุณตัน ภาสกรนที เป็นการ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบาย “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไร
สุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรรทุนสำารอง
ตามกฎหมาย” โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจาก ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯเป็น
สำาคัญและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดและ
แผนการลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำาเนินงาน ฐานะทางการ
เงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่
เกินกำาไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/
หรือ มผีลกระทบอยา่งมนียัสำาคญัตอ่การดำาเนนิงานปกตขิองบริษัทฯ  
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลได้
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม ครั้งต่อ
ไป  สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดำาเนินงานปี 2559 โดยมติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ  
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 325 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 88.2 ของกำาไรสุทธิประจำา 
ปี 2559 ซ่ึงสอดคล้องและมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลขอ
งบริษัทฯ  โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย (งวดที่  1 กรกฎาคม – 31 
ธันวาคม 2559) โดยให้นำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2560 อนุมัติต่อไป 

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น) 0.25 0.50 1.00

- เงินปันผลระหว่างกาล 0.25 0.25 0.50

- เงินปันผลงวดสุดท้าย -- 0.25 0.50

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 88.2 80.0 120.50
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โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี  31 สิงหาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคร้ังหลังสุด) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 18,584 ราย  (คิดจากทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว  
1,300,000,000 หุ้น)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ มีจำานวน 10 ราย ดังนี้

ลำาดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความสัมพันธ์ กับ  
ประธานกรรมการ   จำานวนหุ้น (หุ้น)  หุ้น (ร้อยละ)

1. นายตัน ภาสกรนที - 360,639,600 27.74

2. นายจารุวร สุขพันธุ์ถาวร น้องชายภรรยา 82,406,200 6.34

3. ด.ช.ภาสกร ภาสกรนที บุตรชาย 60,000,000 4.62

4. นางอิง ภาสกรนที ภรรยา 60,000,000 4.62

5. ด.ญ.ใกล้นที ภาสกรนที บุตรสาว 60,000,000 4.62

6. น.ส.วริษา ภาสกรนที บุตรสาว 60,000,000 4.62

7. นายจารุวัฒน์ สุขพันธุ์ถาวร พี่ชายภรรยา 40,000,000 3.08

8. น.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร พี่สาวภรรยา 35,654,400 2.74

9. MR.YUEH-CHIN CHIU ไม่มี 35,000,000 2.69

10. MRS.CHEN, MEI-FANG ไม่มี 24,842,000 1.91

รวม 818,542,200            62.98

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว โดย ณ วันที่   31  สิงหาคม 2559
หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำานวนร้อยละ 9.31
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู�อำนวยการ
ตัน ภาสกรนที

รองกรรมการผู�อำนวยการ
อิง ภาสกรนที

สำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน ฝ�ายกำกับการปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษาฝ�ายโรงงาน
เอวี่ย จิ้น โช

ที่ปรึกษาฝ�ายการตลาด
ชนะพล พอสม

รองกรรมการผู�จัดการ-เครื่องดื่ม
ธนพันธุ� คงนันทะ

รองกรรมการผู�จัดการ-บัญชีการเงิน
ปรีชา อัจฉรานนท�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-บัญชีการเงิน
อภิชาติ สุขจิรวัฒน�

รองกรรมการผู�จัดการ-โรงงาน
วิโรจน� สุภาสูรย�

โครงสร�างการจัดการ บริษัท อิชิตัน กรุ�ป จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร 

ชื่อ-สกุล : นายตัน ภาสกรนที
ตำาแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการผู้อำานวยการ
อายุ (ปี) : 57
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 27.74
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปรัชญาดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปรัชญาดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยลำาปาง
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 12/2004 , FBG รุ่นท่ี 6/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2542-2553 กรรมการ/กรรมการผูจั้ดการ  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : มี
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท เสือติดปีกครับ จำากัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• คู่สมรส/นางอิง ภาสกรนที

ชื่อ-สกุล : นางอิง ภาสกรนที
ตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาล / รองกรรมการ
ผู้อำานวยการ (กรรมการบริหาร)

อายุ (ปี) : 46
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 4.62
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 12/2004 , DCP รุ่นท่ี 44/2004 , FBG รุ่นท่ี 6/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2542-2553 กรรมการ/รองกรรมการ ผู้จัดการ

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : มี
ในปี 2559-ปัจจุบัน มีการดำารงตำาแหน่งทั้งหมด 19 บริษัท
โดยเป็น 6 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม  

เรสเตอร์รองส์
มาเนจเม้นท์ จำากัด

ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท ภาสกรนที จำากัด
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท กิน กับ ตัน จำากัด
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท ตัน อิง แอสเซ็ท จำากัด
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท ทีวายแมริเอส สตูดิโอ จำากัด          
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท เสือติดปีก ครับ จำากัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• คู่สมรส/นายตัน ภาสกรนที
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ชื่อ-สกุล : นายเอวี่ย จิ้น โช
ตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาด้านโรงงาน 

(กรรมการบริหาร )
อายุ (ปี) : 55
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 13 สิงหาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 2.69
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี ส่ือมวลชน สาขาวารสารและส่ิงตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยซ่ือซิง
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 12/2004 , FBG รุ่นท่ี 6/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2537-2554 กรรมการ/ ทีป่รึกษาโรงงาน             บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : มี
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท เวดด้ิง บิสซิเนส  

คอนซัลแท้นท์ จำากัด
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท แทงคก์ิว้ เซอร์วสิ  จำากดั
2536 -2537 ผู้จัดการฝ่ายขายแฟรนไชส์          บริษัท จำากัด ซ่ิว หว่ี ซู่

ซ่ือ เหลียน สว่อ
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล : นายธนพันธุ์  คงนันทะ
ตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

รองกรรมการผู้จัดการ-เครื่องดื่ม
(กรรมการบริหาร)

อายุ (ปี) : 43
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.51
คุณวุฒิการศึกษา 
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 106/2013 , RCL รุ่นท่ี 5/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2551 -2553         ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม  /   

รองผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม
                                บริษัท   โออิชิ กรุ๊ป จำากัด(มหาชน)

2550 -2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจเคร่ืองด่ืม
                                บริษัท   โออิชิ กรุ๊ป จำากัด(มหาชน)

2547 -2549 ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดพาณิชย์
                                บริษัท   โออิชิ กรุ๊ป จำากัด(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อ-สกุล : นางสาวอารยา  พานิชายุนนท์
ตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท / รองผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน      
อายุ (ปี) : 41
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.07
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย      
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 106/2013 , RCL รุ่นท่ี 5/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี :
2554 -2556       กรรมการ        บริษัท ไอแอมกรีนที จำากัด 
2542-2554      ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เวดดิง้บสิซิเนส

คอนซัลแท้นท์ จำากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : มี
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษัท ลพบุรีอินน์ พลาซ่า จำากัด
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล : นายวิโรจน์   สุภาสูรย์
ตำาแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง /  

รองกรรมการผู้จัดการ - โรงงาน  
(กรรมการบริหาร )

อายุ (ปี) : 51
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.56
คุณวุฒิการศึกษา 
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 106/2013 , RCL รุ่นท่ี 5/2016
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2547-2554 ผู้จัดการทั่วไป          บมจ. โออิชิ  เทรดด้ิง  
2541-2547 ผู้จัดการโรงงาน       บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์

(ประเทศไทย) จำากัด
2540-2541 ผู้จัดการโครงการ บริษทั แดรี่  พลัส จำากัด
2532-2540 ผู้จัดการฝ่ายผลิต     บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์

(ประเทศไทย) จำากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2559

ชื่อ-สกุล : พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์
ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี) : 65
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556     
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 
•  การศึกษาบัณฑิต มัธยมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นที่ 106/2013 , AACP รุ่นที่ 16/2014 , 
RNG รุ่นที่ 8/2016

• สถาบันอื่น สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ หลักสูตร
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2550 -2555 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ จำากัด
2548-2549 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้บัญชาการ

ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
2545-2548 รองเจ้ากรมสวสัดกิาร กรมสวสัดกิารทหารอากาศ
2543-2545 เสนาธิการกรมสวสัดกิาร กรมสวสัดิการทหารอากาศ
2537-2540 ผู้อำานวยการกองการร้านค้า กรมสวัสดิการทหารอากาศ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล : นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์
ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการธรรมภิบาล

อายุ (ปี) : 57
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556    
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย                       

เนติบัณฑิตยสภา
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 27/2004 , AACP รุ่นท่ี 17/2014 , RNG รุ่นท่ี 8/2016
• สถาบันอื่น สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ หลักสูตร

Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2558 กรรมการ                บริษทั  บริหารสินทรัพย์

เอเซีย จำากัด 
2558 กรรมการ                บริษัท โปรเฟสช่ันแนล คอลเลคช่ัน

จำากัด
2553-2558 กรรมการ                บริษัท โกลบอล เซอร์วิส

เซ็นเตอร์ จำากัด
2553-2556 กรรมการ                บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอแคป จำากัด
2553-2558 กรรมการ                บริษัท แคปปิตอล โอเค  จำากัด
2549-2558 กรรมการ                บริษัท เอแคป คอนซัลต้ิง จำากัด
2546-2558 กรรมการ                บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี  จำากัด

(มหาชน)
2546-2558 กรรมการ                บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท

เซอร์วิสเซส จำากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : มี
ปัจจุบัน กรรมการ          บริษทั โกลบอล วนั แคปปติอล จำากดั
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อ-สกุล : นายปรีชา  อัจฉรานนท์
ตำาแหน่ง : กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ  

สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ (ปี) : 54
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : 0.04
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์ 
• ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 106/2013 
• สถาบันอื่น ไม่มี
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2556-2557 กรรมการ  บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป
2545-2554 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : ปี 2556- ปี2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล : นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล
ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

อายุ (ปี) : 60
วันที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 3 กรกฎาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 106/2013 , AACP รุ่นท่ี 16/2014 , 
RNG รุ่นท่ี 8/2016

• สถาบันอื่น สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ หลักสูตร
Audit Committee Seminar Get Ready for Year End

ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2552 -2557 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย 
2550-2552 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

บริษัท โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำากัด
2545 -2549 กรรมการบรหิารและทีป่รึกษา บริษทั สยามยนูโิซล จำากดั
2544-2545 กรรมการบริหารและท่ีปรึกษา บมจ. วงศ์ไพฑูรย์กรุ๊ป
2542-2543 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เค เอ็มโฟม จำากัด 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทจำากัด : ไม่มี
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท : 4 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี
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เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานตวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล : นายสุมล  โฮ้บำาเพ็ญ
ตำาแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ (ปี) : 39
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการกำากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร         
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ACPG รุ่นท่ี 16/2015 
สถาบันอื่น
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• การบริหารความเส่ียงเร่ืองการทุจริต รุ่นท่ี 2/58

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• โครงการอบรมผู้ตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์
• การอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอบภายในรับอนุญาต (EIAP)

รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2549-2552    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำากัด (มหาชน)
2554-2556    ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน               

บริษัท เพอร์เฟค เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)
2543-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน       

สนง. ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0.004
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี

ชื่อ-สกุล : นายอภิชาติ  สุขจิรวัฒน์
ตำาแหน่ง : เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บัญชี
และการเงิน

อายุ (ปี) : 51
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง        
ประวัติการฝึกอบรม 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

DAP รุ่นท่ี 106/2013 , RCL  รุ่นท่ี 5 /2016
• สถาบันอื่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30
ประวิติการทำางานในช่วง 5 ปี 
2545-2554 รองผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0.39
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหารบริษัทฯ 
• ไม่มี
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เลขานุการบริษัท / หัวหน้างานตวจสอบภายใน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการและกรรมการบริหาร ของ 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2559
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยให้นำาส่งสำาเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) หากมีการเปล่ียนแปลงให้แก่เลขานุการบริษัท

เพ่ือรวบรวม ทำาสรุป และนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการถอืหลักทรัพยข์องกรรมการของบริษัทฯ

ลำาดับ รายชื่อ
หุ้นสามัญ(หุ้น)

หมายเหตุณ 31 ธ.ค. 
2559

ณ 31 ธ.ค. 
2558

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี (หุ้น)

1 นายตัน ภาสกรนที 360,639,600 450,639,600 (90,000,000) *โอนให้บุตร 3 คน            
คนละ 30,000,000 หุ้น

2 นางอิง ภาสกรนที 60,000,000 60,000,000 -

3 นายเอวี่ย จิ้น โช 35,000,000 35,000,000 -

4 นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ 7,277,400 7,277,400 -

5 นายธนพันธุ์ คงนันทะ 6,670,000 6,670,000 -

6 นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ 926,600 926,600 -

7 พล.อ.ต. ณัฐวรรธน ์นมิมลธนากรณ์ - - -

8 นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล - - -

9 นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์ - - -

ลำาดับ รายชื่อ

หุ้นสามัญ(หุ้น)

หมายเหตุ
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2558

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี (หุ้น)

1 นายตัน ภาสกรนที 360,639,600 450,639,600 (90,000,000) * โอน ให้ บุ ตร  3  คน    
คนละ30,000,000 หุ้น

2 นางอิง ภาสกรนที 60,000,000 60,000,000 -

3 นายเอวี่ย จิ้น โช 35,000,000 35,000,000 -

4 นายธนพันธุ์ คงนันทะ 6,670,000 6,670,000 -

5 นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ 7,277,400 7,277,400 -

6 นายปรีชา  อัจฉรานนท์ 500,000 1,500,000 (1,000,000)

รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการบริหารของบริษัทฯ 

หมายเหตุ:        
* 1) นางสาววริษา ภาสกรนที รับโอนจำานวน 30 ล้านหุ้น 2)เด็กชายภาสกร  ภาสกรนที รับโอนจำานวน 30 ล้านหุ้น และ
 3) เด็กหญิงใกล้นที  ภาสกรนที รับโอนจำานวน 30 ล้านหุ้น รวมท้ังส้ิน 90 ล้านหุ้น
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การสรรหากรรมการ และ กรรมการบริหาร 

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีหลัก
เกณฑ์ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
สรรหากรรมการแทนกรรมการ ที่ถึงกำาหนดออกจากตำาแหน่งตาม
วาระ หรือเมื่อตำาแหน่งกรรมการว่างลง และนำาเสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญและ
ได้จัดทำาBoard Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของ 
คณะกรรมการ สำาหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพ่ือให้เกิดความหลาก
หลายของความเช่ียวชาญ และตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯกำาหนด เพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนให้เสนอช่ือบุคคล 
และ วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.ichitangroup.
com และ ระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ผู้ถือหุ้น ในปี2559 บริษัทฯได้ประกาศต้ังแต่ วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 - 
31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงไม่มีการเสนอช่ือบุคคล หรือวาระใดเข้ามา

1) คณะกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็น
ไปตามแนวทางในการแต่งต้ังกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง 
พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศทีเ่กีย่วข้อง
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
โดยข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่าง 
น้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำาแหน่ง
อื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนกรรมการทัง้หมดตอ้งถิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรผูเ้ปน็กรรมการ
ของบริษัท ไม่จำาเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
(ข)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้อง
ออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้า
จำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลาก
ว่าผู้ ใดจะออกก่อน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้น
อาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

4.   นอกจากพน้จากตำาแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตำาแหนง่เมือ่
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามด้วยกฎหมายว่าด้วย 
บริษัทมหาชนจำากัด
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(จ) ศาลมีคำาสั่งให้ออกจากตำาแหน่ง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ
การลาออกมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซ่ึง 
ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจำากัดทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่าลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ท่ีประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตำาแหนง่กอ่น
ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบจัดการกจิการทัง้หลายทัง้ปวง
ของบริษทัฯและมอีำานาจหนา้ทีด่ำาเนนิการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

9. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้น
ส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด 
หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือ บริษัทมหาชนจำากัดอื่นใด
ซ่ึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตั้งกรรมการ

10. กรรมการต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่ักชา้ หากมีส่วนได้เสยีใน
สัญญาที่บริษัททำาขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ ถือหุ้น หุ้นกู้เพิ่ม
ขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ

11. จำานวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตรา
สำาคัญของบริษัทฯ โดยท่ีประชุมถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทมี
อำานาจกำาหนดรายช่ือกรรมการผูม้อีำานาจลงลายมอืช่ือผกูพนับริษัทฯได้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

             รายช่ือ                                                  ตำาแหน่ง
1. นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการ
2. นางอิง ภาสกรนที รองประธานกรรมการ
3. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นมิมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ
4. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ
5. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ
6. นายเอวี่ย จิ้น โช กรรมการ
7. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการ
8. นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการ
9. น.ส.อารยา พานิชายุนนท์ กรรมการ

นาย อภิชาติ  สุขจิรวัฒน์  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายตัน ภาสกร
นที หรือ นางอิง ภาสกรนที คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกับ  
นายเอวีย่ จ้ิน โช หรือ นายวิโรจน ์สภุาสรูย ์หรอื นายธนพนัธุ ์คงนนัทะ  
หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็น 2 คน และประทับตรา
สำาคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำานาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการมีอำานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและดำาเนนิกจิการของบริษัทใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
2.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี
3. จัดให้มีการทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ 
แผนงานการดำาเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5.  พิจารณากำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
ใหค้รอบคลมุท้ังองคก์ร และกำากบัดแูลใหม้รีะบบหรือกระบวนการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีการควบคุม 
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม
6.  กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำาเนินธุรกิจ  
งบประมาณของบริษทั รวมถงึควบคมุกำากบัดแูล (Monitoring and 
Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ  ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
7.  พจิารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มอีำานาจในการแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอ้ำานวยการ   และคณะอนกุรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ที่แต่งตั้ง  
8. จัดทำารายรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อ
การจัดทำาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำานาจเพือ่
ให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขการมอบอำานาจนัน้ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร

ทั้งนี้ การมอบอำานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้
บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาข้ึนกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
(ถา้ม)ี (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2560 เมื่อ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560โดยการเสนอจากคณะกรรมการ สรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด 3  ท่านได้แก่ 

1. นางอิง           ภาสกรนที กรรมการ
2. นายอิสระชัย     เดชาฤทธิ์         กรรมการอิสระ
3. นายวิโรจน์       สุภาสูรย์         กรรมการ

กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆและจะนำาเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ในวนัพฤหสับดทีี ่27 เมษายน  2560  
ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีการเสนอช่ือผู้ ใดเข้าพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯได้ประกาศรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2. ประธานกรรมการบริษัท
ขอบเขต อำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริษัท

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
การดแูลผลประโยชนข์องบริษัทฯ ภายใตว้สิยัทศัน ์พนัธกจิ และเปา้หมาย
ของบรษิทัฯ  ดว้ยการเสริมสรา้งวฒันธรรมการดำาเนนิธรุกจิและการ
บริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่ 
เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ  
ผู้ถือหุ้นและ ผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังรวมถึงการส่งเสริมและการ
กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและ ความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่อย่างทุ่มเทและซ่ือสัตย์สุจริต โดยคำานึงถึงประโยชน์ 
ของบริษัทฯเป็นหลักสำาคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร
สนับสนุนคณะกรรมการบริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ นโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
และแผนธรุกจิ ของบริษัทฯ ควบคูก่บัการสง่เสริมใหม้กีารพฒันาทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ และความชำานาญอย่างสม่ำาเสมอ

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเช่ือมั่น   
ความไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมี 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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รายงานประจำาปี 2559

3.กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด 
พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ 
คณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจำานวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย  
3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่าปัจจุบัน 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน  
โดยกรรมการอิสระไม่ได้ทำาหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีอำานาจควบคุม เป็นผู้ซ่ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
ในลักษณะท่ีจะทำาให้มีข้อจำากัดในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผล
ประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบ ต่อการตัดสินใจโดยอิสระ 
โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังน้ี
1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
ของบริษัทฯ* ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายน้ันๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ*เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขอ
อนุญาตต่อ สำานักงาน ก.ล.ต.ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
3) ไมเ่ปน็บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีน
ตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเปน็บิดา มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวม
ทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่ผูม้อีำานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ปน็กรรมการ  
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท*ในลักษณะท่ีอาจ
เปน็การขัดขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ปน็
หรือเคยเปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรือผูม้อีำานาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธรุกจิกบับรษิทั*เวน้แต่ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่
น้อยกว่าสอง(2)ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.
5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท*และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท*สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง(2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อ                 
สำานักงาน ก.ล.ต.
6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่า
บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
ผู้มอีำานาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย เวน้
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน
ที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.
7)   ไมเ่ปน็กรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ข้ึนเพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการ
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8)   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นยักบักจิการของบรษิทัฯหรือบรษิทัร่วมหรือไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นียัในหา้ง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซ่ึงประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเปน็การแข่งขันทีม่นียักบักจิการของบริษทัฯหรือบริษัทร่วม

9)  กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 
9 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศเริ่มดำารงตำาแหน่งในครั้งต่อไป
10) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

หมายเหตุ:1) บริษัท* หมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
                2) เปิดเผยโดยละเอียดใน แบบ 56-1  ส่วน “ กรรมการอิสระ”

4.คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ
ซ่ึงตอ้งมคีณุสมบตัติามมาตรา  68 แหง่พระราชบญัญัตบิริษทัมหาชน
จำากดั พ.ศ. 2535  ประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ รวมท้ังข้อ
กำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำานวน 
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1  คนมีความรู้ ความสามารถ
ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทำาหน้าท่ีใน  
การสอบทานความน่าเช่ือถืองบการเงินของบริษัทฯกรรมการ
ตรวจสอบต้องได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุม  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังน้ี
             รายช่ือ                                                  ตำาแหน่ง
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรม 
การตรวจสอบ

2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

นาย สุมล  โฮ้บำาเพ็ญ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ
2.  สอบทานใหบ้ริษทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) 
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิด
ชอบเกี่ยวกับ  การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
4.   พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพือ่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ 
ผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวม
ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อย ปีละ 1  ครั้ง
5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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6.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำาปขีองบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยข้อมลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่ม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภาย
ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย จาก 
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏบิตักิารอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายดว้ยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทไดอ้นมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
เพื่อทำาหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบ
ด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

             รายช่ือ                                                  ตำาแหน่ง
1. นางอิง ภาสกรนที ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นมิมลธนากรณ์ กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง
3. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง
4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง
นาย อภิชาติ  สุขจิรวัฒน์  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

             รายช่ือ                                                  ตำาแหน่ง
1. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน

2. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล์ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

3. นางอิง ภาสกรนที 
 

กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

นาย อภิชาติ  สุขจิรวัฒน์  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา   
                                และกำาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. กำาหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 
(Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุม ความเสี่ยง
หลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk)และ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
2. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจมี
ต่อองค์กร ท้ังความเส่ียงจากภายในและ ภายนอกองค์กร
3.   ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ
4. ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเส่ียงท่ีสำาคัญท่ีมีผลต่อ
การควบคุมภายใน

5.   รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเส่ียง และการจัดการความเส่ียง
6.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

6.คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นมุตัแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2557

ขอบเขต อำานาจหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
1. กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำานวน 
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำารง
ตำาแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำาแหน่งว่างลง 
และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ 
เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อการปฏิบัติต่อ  ผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน

7) คณะกรรมการธรรมมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมมาภิบาล 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
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รายงานประจำาปี 2559

             รายช่ือ                                                  ตำาแหน่ง
1. นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล์ กรรมการอิสระ/ประธาน  

กรรมการธรรมาภิบาล
2. นางอิง ภาสกรนที กรรมการธรรมาภบิาล
3. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ /

กรรมการธรรมาภิบาล
นาย สุมล  โฮ้บำาเพ็ญ  เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล

             รายช่ือ                                                  ตำาแหน่ง
1. นายตัน ภาสกรนที  ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอิง ภาสกรนที กรรมการบริหาร
3. นายเอวี่ย จิ้น โช กรรมการบริหาร
4. นายปรีชา อัจฉรานนท์ กรรมการบริหาร
5. นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการบริหาร
6. นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการบริหาร

นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขต อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำาเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใน
เร่ือง นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่จีรรยาบรรณทางธรุกจิ นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษทั นโยบายและแนวปฏิบตัิอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำาเนนิ
งานของบริษัทตามแนวทางของธรรมาภบิาลเพือ่กอ่ใหเ้กดิความโปร่งใส 
เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำานโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 
ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของ
หนว่ยงานทีก่ำากบัดแูลหรือเกีย่วข้องและเทยีบเคยีงไดก้บัมาตรฐานสากล
3. ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำาหนดไว้
4. ติดตามและสั่งการในกรณีท่ีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและ
พนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่วางไว้
5. ตดิตามและรายงานผลการปฏบัิตงิานขององคก์ร ตามนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อรายงานแก่คณะ
กรรมการบริษัท และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารตอ้งมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชน
จำากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกั
ทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์ทีเ่กีย่วข้อง  เพื่อบรหิาร ควบคุม ดแูลและ
รับผิดชอบในกิจการต่างๆภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ
บริหาร โดยเลือกจาก กรรมการ   ผู้บริหาร ของบริษัทฯ  และ/หรือ 
บุคคลภายนอกโดยกรรมการบริหารจะต้องมีความรู้  ความสามารถ 
มปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสม มคีวามรูค้วามเข้าใจถงึคณุสมบัต ิหน้าท่ี และ

ขอบเขตอำานาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ใหก้รรมการบริหารมอีำานาจดำาเนนิการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายเงือ่นไข กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของบริษทัฯ 
เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำานาจจัดทำา เสนอแนะ และกำาหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำาหนดแผนธุรกิจ อำานาจการบริหาร กำาหนดงบประมาณสำาหรับ
ประกอบธุรกิจประจำาปี และงบประมาณรายจ่ายประจำาปี เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และดำาเนินการตามแผนทางธุรกิจและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจท่ีได้แถลง
ต่อคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำานาจดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ 
รวมท้ังจัดต้ังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกราย
ละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของ
พนักงานบริษัทฯ
5. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน 
รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกันหรือการชำาระเงินหรือใช้จ่ายเงินเพ่ือธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน และเพ่ือการดำาเนิน
งานต่างๆ เป็นต้น ท้ังน้ี มีการกำาหนดวงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 
200 ล้านบาท หรือจำานวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย อย่างไรก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ 
รวมท้ังการกำาหนดผู้มีอำานาจส่ังจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากท้ังหลายของบริษัทฯ
7. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการข้ึนเงินเดือนหรือปรับระดับ
เงินเดือนพนักงานประจำาปีและการจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (เงินโบนัส) ให้
แก่พนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น ตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการข้ึนไป
8. มีอำานาจแต่งต้ัง ถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ในตำาแหน่งท่ีต่ำากว่า
ตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการ
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้อำานวยการ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2556 วันท่ี 17 มิถุนายน 
2556 นายตัน ภาสกรนที ได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการผู้อำานวยการ โดยมีขอบเขต อำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดังน้ี 

ขอบเขต อำานาจหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของ กรรมการผู้อำานวยการ

1. ควบคมุดแูลการดำาเนนิกจิการและ/หรอืบริหารงานประจำาวนัของบริษทั
2. จัดทำานโยบาย แผนธรุกจิ รวมถงึกลยทุธท์างธรุกจิ และงบประมาณ
ประจำาปขีองบริษทัเพือ่นำาเสนอตอ่ คณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติ
จากคณะกรรมการของบริษัท
3. ดำาเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะ
กรรมการบริหาร
4. ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานของบรษัิทอยา่งสม่ำาเสมอ และ
มหีนา้ทีร่ายงานผลการดำาเนนิงาน การบริหารจัดการ รวมถงึความคืบ
หน้าในการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกัน หรือการชำาระเงิน หรือ
ใช้จ่ายเงนิเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบริษทั เช่น การจ่ายเงินเพือ่
การลงทุนและเพื่อการดำาเนินงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ มีการกำาหนด
วงเงินสำาหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือจำานวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการที่ดีประกอบ
ด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
กรรมการบริหาร 6 ท่าน ดังนี้



       37

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

รายการ อำานาจอนุมัติ

การสัง่ซ้ือและสัง่จ่ายเงนิในการบรหิารงาน ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสัง่ซ้ือและสัง่จ่ายเงนิในการซ้ือทรัพยส์นิ ไม่เกิน 50 ล้านบาท

การสั่งจ่ายตามสัญญา ไม่เกิน 100 ล้านบาท

การตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสั่งจ่ายค่ารับรอง ไม่เกิน 20 ล้านบาท

การสัง่จ่ายค่าการกศุลและสนิคา้เผยแพร่ ไม่เกิน 20 ล้านบาท

6. มอีำานาจพจิารณาอนมุตักิารใช้จ่ายทางการเงนิในการดำาเนนิการตาม
ธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อ โดยวงเงินสำาหรับแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ ในตารางอำานาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำาปีที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าว
7. กำาหนดโครงสร้างองคก์ร รวมถงึการแตง่ตัง้ การวา่จ้าง การโยก
ยา้ย การกำาหนดเงนิคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสัและ การเลกิจ้างพนกังาน
ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้อำานวยการลงไป ตามลำาดับ
8.  ออกคำาสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทกึตา่งๆ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงาน
ของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึง
เพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9.  ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำาเนินการทางธุรกิจรวมท้ังการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้ง
นโยบายของบริษัทตาม หลักธรรมาภิบาล
10. มีอำานาจแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำางานชุดต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำานาจใน
การมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้อำานวยการ 
หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำานาจตามที่กรรมการ 
ผูอ้ำานวยการเหน็สมควร และภายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร  ซ่ึงกรรมการ
ผู้อำานวยการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้
รับมอบอำานาจ หรือการมอบอำานาจนั้นๆได้ตามที่เห็นสมควร
11. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
หรือคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำานาจบริหารให้แก่บุคคลอ่ืนในการกระทำาการแทนและ
ในนามบริษัทฯ

ทั้งนี้การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้อำานวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจหรือมอบอำานาจ
ช่วงที่ทำาให้ผู้รับมอบอำานาจ จากกรรมการผู้อำานวยการสามารถ
อนมัุตริายการทีต่นหรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ (ตามนยิามประกาศ 
คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และ/หรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกำาหนด) มีสว่นไดเ้สยี หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้อำานวยการไม่มีอำานาจอนุมัติการดำาเนิน
การในเร่ืองดังกล่าว โดยเร่ืองดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการ  และ/หรือ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณี) เพือ่อนมุตัิ
ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การค้าปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกำาหนด

คณะผู้บริหาร

คณะผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหารซ่ึงมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจำากดัพ.ศ.2535 และตามประกาศ สำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 5 ท่าน ตามลำาดับดังน้ี

             รายช่ือ                                                  ตำาแหน่ง
1. นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำานวยการ
2. นางอิง ภาสกรนที รองกรรมการผู้อำานวยการ
3. นายปรีชา อัจฉรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ – 

สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายธนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการ 

– สายงานธุรกิจเคร่ืองด่ืม
5.  นายวิโรจน์ สุภาสูรย์ รองกรรมการผูจั้ดการ 

– สายงานโรงงาน
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ  สุขจิรวัฒน์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน  เป็นเลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท
ตามที่กำาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่งาน
เลขานุการบริษัทโดยคุณสมบัติของ เลขานุการบริษัทปรากฏในข้อมูล
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

เลขานกุารบริษทัจะต้องปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ำาหนดในมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวม
ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่
ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

เทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไร
ก็ดี วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยข้ึน
อยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจำาปี 2559

รายชื่อ ตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการประจำาปี 2559

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
ความ
เสี่ยง

กรรมการ
สรรหา 

และ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

กรรมการ
ธรรมา
ภิบาล

กรรมการ
บริหาร

1. นายตัน  ภาสกรนที ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร

6/6 - - - 10/10

2. นางอิง  ภาสกรนที รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน /                   
กรรมการธรรมาภิบาล/
กรรมการบริหาร

6/6 - 4/4 3/3 2/2 10/10

3. นายเอวี่ย จิ้น โช กรรมการ/กรรมการบริหาร 6/6 - - - 9/10
4. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์ กรรมการ/

กรรมการบรหิารความเสีย่ง/
กรรมการบริหาร

6/6 - 4/4 - 10/10

5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการ/
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/
กรรมการบริหาร

6/6 - 4/4 - 10/10

6. น.ส. อารยา พานชิายนุนท์ กรรมการ 6/6 - - - -
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์     
นิมมลธนากรณ์

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

6/6 4/4 4/4 - -

8. นาย ประสาน ล้ิมพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
ธรรมาภบิาล/ กรรมการสรรหา
และ กำาหนดค่าตอบแทน

6/6 4/4 - 3/3 2/2 -

9. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและ กำาหนดคา่ตอบแทน

6/6 4/4 - 3/3 2/2 -

10. นาย ปรีชา อจัฉรานนท์ กรรมการบริหาร - - - - 10/10

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประขุมคณะกรรมการ 
และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ี “รายงานการมีส่วนได้เสีย” 
(หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และผู้เก่ียวข้องให้บริษัททราบ)
2.2 เลขานุการบริษัทจัดส่งสำาเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันท่ีได้รับรายงานน้ัน
2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้ถูก
ต้องและครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปีนับแต่วันท่ีมีการจัดทำาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ดำาเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปีซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังจะมี
การกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อ
พจิารณา มเีอกสารประกอบ การประชุมทีค่รบถว้น เพยีงพอ ซ่ึงสำานกั
กรรมการผูอ้ำานวยการและสำานกัเลขานกุารบริษัท จะดำาเนนิการจัดสง่ให้
กบัคณะกรรมการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดม้ี
เวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพยีงพอกอ่นการเข้าร่วมประชุม  ในการประชุม
ประธานไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอ เพือ่ใหก้รรมการทกุคนสามารถ
อภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธาน
กรรมการเป็น ผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมบันทึก
การประชุมจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทัและหลงัจากท่ีผา่นการรับรองจากท่ีประชุมเอกสารจะถกูจัดเกบ็
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้



       39

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีกรรมการ
บริษัท ทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 5 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 คน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 คน) 
ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อ

วันที่แต่งตั้งจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งล่าสุด
ประเภทของ
กรรมการ

การสรรหา/
การแต่งตั้ง(AGM)

เป็นกรรมการ
ในปี 2559

ครบวาระ
ครั้งถัดไป

1. นายตัน  ภาสกรนที 2556 ประธานกรรมการ ใช่ 2562

2. นางอิง  ภาสกรนที 2557 กรรมการ ไม่ใช่ 2560

3. นายเอวี่ย จิ้น โช 2556 กรรมการ ใช่ 2562

4. นาย วิโรจน์ สุภาสูรย์ 2557 กรรมการ ไม่ใช่ 2560

5. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ 2558 กรรมการ ไม่ใช่ 2561

6. น.ส. อารยา พานิชายุนนท์ 2556 กรรมการ ใช่ 2562

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ 2558 กรรมการอิสสระ ไม่ใช่ 2561

8. นาย ประสาน ล้ิมพิพัฒนกุล 2558 กรรมการอิสสระ ไม่ใช่ 2561

9. นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ 2557 กรรมการอิสสระ ไม่ใช่ 2560
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รายงานประจำาปี 2559

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ได้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 
สอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในการกำากบั การทำางานขอ
งบริษทัฯ และผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยคำานึงถงึผลประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้พิจารณากำาหนดนโยบายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ และ 
ผูบ้ริหารระดบัสงู กอ่นนำาเสนอที ่ประชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมุตัติอ่ไป

• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
บริษทัฯ ไมม่นีโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนสำาหรบักรรมการทีม่สีว่นร่วม
ในการบริหาร (กรรมการทีเ่ปน็ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ) แต่
จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
• นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริหาร เนื่องจาก
กรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทนประจำารายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม(บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
ชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ
45,000 45,000 - - - 15,000

กรรมการ
35,000 35,000 - - - 15,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการเป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น รายละเอียดดังนี้

รายนามคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนปี 2559

บำาเหน็จ
กรรมการ บริษัท ตรวจสอบ บริหาร       

ความเสี่ยง

สรรหา         
และกำาหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ               
ธรรมา 
ภิบาล

ค่าตอบ
แทนรวม

1. นายตัน  ภาสกรนที 682,800 - - - - - 682,800

2. นางอิง  ภาสกรนที 975,400 - - - - - 975,400

3. นายเอวี่ย จิ้น โช 195,100 - - - - - 195,100

4. นายธนพันธุ์  คงนันทะ 585,200 - - - - - 585,200

5. นายวิโรจน์  สุภาสูรย์ 585,200 - - - - - 585,200

6. น.ส. อารยา  พานิชายุนนท์ 195,100 - - - - - 195,100

7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์ 682,800 - 540,000 60,000 - - 1,282,800

8. นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล 585,200 - 420,000 - 45,000 30,000 1,080,200

9. นายอิสสระชัย  เดชาฤทธิ์ 682,800 - 420,000 - 45,000 30,000 1,177,800

รวม 5,169,600 - 1,1380,000 60,000 90,000 60,000 6,759,600
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 - 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารบริษัทฯ ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557 - 2559

ประเภท
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินเดือน 6 27,730,080 6 26,195,040 6 22,767,040

เงินโบนัส 5 1,813,500 6 5,457,300 6 6,041,760

รวม 29,543,580 31,652,340 28,808,800

หมายเหตุ : ในปี 2559 นายตัน ภาสกรนที ไม่รับเงินโบนัส ดังนั้น เงินโบนัสที่แสดงไว้จึงเป็นตัวเลขเงินโบนัสสำาหรับผู้บริหาร 5 ท่าน

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ในปี 2557 – 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ประเภท
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

จำานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน
(บาท)

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6 1,380,144 6 1,237,752 6 1,032,352

รวม 1,380,144 1,237,752 1,032,352

บุคลากร

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง จึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซ่ึง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

จำานวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำานวน 305 คน ตามลำาดับ โดยเป็นพนักงานประจำาทั้งหมด

ตารางแสดงรายละเอียดจำานวนพนักงานในแต่ละสายงาน

แผนก/ฝ่าย
จำานวนพนักงาน
31 ธ.ค. 59

1. สำานักกรรมการ 15
2. บัญชีการเงิน 13
3. การตลาดธุรกิจเครื่องดื่ม 28
4. โรงงาน 216
5. ออกแบบ 6
6. สื่อสารการตลาด 3
7. สารสนเทศและการตลาดออนไลน์ 6
8. ทรัพยากรบุคคล 8
9. พัฒนาธุรกิจ 2
10. จัดซื้อ 3
11. กฎหมาย 2
12. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3
รวมทั้งหมด 305
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รายงานประจำาปี 2559

การเปล่ียนแปลงจำานวนพนกังานอยา่งมนียัสำาคญัในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา

ในระหว่างปี 2559 ได้มีการรับพนักงานเพิ่มข้ึนในบางสายงาน เช่น 
โรงงานและฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่คำานึงถึงความเหมาะ
สม และเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแต่ละคน และยังให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยนของอุตสาหกรรม

ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

เงินเดือน 104,035,385 96,612,400 84,707,846

เงินโบนัส 10,660,010 18,665,633 19,773,120

ค่าตอบแทนอื่นๆ* 62,091,045 64,140,701 50,658,917

รวม 176,786,440 179,418,734 155,139,838

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน
                ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงานกับผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ หรือผิด สัญญาการจ้างแรงงาน
แต่อย่างใด
       
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
          
บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนา
พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะส่งผล
ต่อศักยภาพในการแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้
อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเพิ่มทักษะ
ในการปฏบิตังิาน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  รวมถงึการมคีวามรบัผิดชอบ
ต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

• การพฒันาอาชีพของพนักงาน ไดก้ำาหนดเสน้ทางความก้าวหนา้ในสาย
อาชีพเพือ่ใหพ้นกังานรับรูว้า่ตนเองสามารถเลือ่นตำาแหนง่ หรือสามารถ
โอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอื่นๆ บนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้กำาหนดหลกัเกณฑ์
การเลื่อนตำาแหน่ง/ปรับระดับตำาแหน่งไว้อย่างชัดเจน
• การฝกึอบรมและพฒันาพนกังาน จะมุง่เนน้การฝกึอบรมภายในตาม
แผนการฝกึอบรมทีค่รอบคลมุทัง้ดา้นการพฒันาความรูค้วามสามารถ 
การพฒันาทศันคต ิและการพฒันาทกัษะการปฏบิตังิาน ซ่ึงใช้ทัง้การฝึก
อบรมภายในและภายนอก โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ และ
เหมาะสมกับพนักงานแต่ละตำาแหน่งเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพใน
การทำางานของพนักงาน

เดยีวกนั อีกทัง้ยงัตอ้งใหม้คีวามเหมาะสมกบัการขยายตวัของธรุกจิ และ
การเตบิโตของบริษัทดว้ย ทัง้นี ้ในการจ่ายคา่ตอบแทนของพนกังานจะ
เช่ือมโยงกบัการวดัผลการดำาเนนิงานของพนกังานทกุระดบัในรูปแบบ
ของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ซ่ึงพนักงานแต่ละคนจะต้อง
ทำาการประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชา โดยการข้ึนเงินเดือนประจำาปีและ
การจ่ายโบนสัประจำาป ีจะข้ึนอยูก่บัผลการดำาเนนิงานตามการประเมินผล 
KPI ในแต่ละปีบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะ
ตา่งๆ ได้แก ่เงินเดอืน เงนิโบนสั เงินสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชีพ เบีย้
ประกนักลุม่ คา่ลว่งเวลา และคา่ตอบแทนอืน่ โดยผลตอบแทนพนกังาน  
(ไม่รวมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร) ปี 2557 - 2559มีดังนี้
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้ให้
ความสำาคญัอยา่งยิง่กบัหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ มุง่มัน่อยา่ง
ยิ่งที่จะพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจและ มีการบริหารจัดการที่ดีโดย
มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย  ยึดมั่น
คณุธรรม จริยธรรมในการดำาเนนิธรุกจิม ีการเปดิเผยข้อมลูทีม่คีวาม
ถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ซึ่งได้กำาหนดเป็น
นโยบายดา้นการกำากบัดแูลกจิการ ทีด่ ีโดยมคีณะกรรมการธรรมาภบิาล  
ทำาหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ และ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของ 
สำานักงาน ก.ล.ต ข้อบังคับบริษัทฯตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
คณะกรรมการบริษัท ไดอ้นมุตั ิ“นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่”ี ของ 
บริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คร้ังที ่6/2013 เมือ่วนัท่ี 17 
มถินุายน 2556 และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่1/2560  
เม่ือวนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2560 ไดม้มีตอินมุตัแิก้ไข “นโยบายการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานปัจจุบัน

เป้าหมายของนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้
กำาหนดเป้าหมายของนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้ มุ่ง
เน้นให้การดำาเนินกิจการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมท้ังให้ความ
สำาคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะส่งผลให้กิจการมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำาคัญ
ของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง 
โดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผ่าน รายงานประจำาปี เอกสาร
คู่มือหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ เอกสารคู่มือจรรยาบรรณ 
รวมถึงบริษัทฯได้ทำาการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัทฯ  
www.ichitangroup.com  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่พนักงานทุกคนในองค์กร และเป็นการเผย
แพร่ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการทุก 1 ปี หรือตามความเหมาะสม โดยผ่านการนำา
เสนอจากคณะกรมการธรรมาภิบาล เพื่อปรับปรุงนโยบายให้มีความ
เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
หน่วยงานการกำากับดูแลต่างๆ ซ่ึงถือเป็นการยกระดับแนวทางการ
กำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ให้เป็นไปตาม
มาตราฐานสากลจากการที่บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการนำาหลักการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการบริหารงานและการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาการกำากับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ 

•  ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำาปี 2559
ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of  Thai 

Listed Companies) ซึ่งได้รับการประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯจัดอยู่ในระดับ “ดีมาก”  
4 ดาว/ 85 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 601 บริษัทที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ 78 คะแนน 

•   ในปี 2559 หุ้น “ICHI” จัดอยู่ในกลุ่ม SET100 Index คือกลุ่ม
หุ้นขนาดใหญ่จำานวน 100 ตัว ที่ถูกนำามาคำานวณดัชนีของกลุ่มที่มี
มูลค่า ตลาดสูงและมีสภาพคล่องสูงและ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูง
อยา่งสม่ำาเสมอ และมสีดัสว่นผูถ้อืหุน้รายยอ่ยผา่นเกณฑ์ทีก่ำาหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย การกำากบัดแูลกจิการทีบ่ริษทัฯยดึถอื
เปน็เกณฑฯ์ในการดำาเนนิธรุกจิคอื ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย/                                           
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)/องคก์รเพือ่ความ
ร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD)/ ASEAN CG Scorecard                                   
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวดตามเกณฑ์ ได้แก่ 

หมวดที่ 1      สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2      การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3      บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4      การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5      ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
   
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น  
ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่นกัลงทนุรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั  
นักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น โดยมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุน 
ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธขิองตนเอง นอกจากนี ้บริษทัฯ ยงัได้กำาหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
     
บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน
ข้อมูลทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมแก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการลงมต ิรวมถึงการ 
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ หนังสือพิมพ์ ล่วงหน้าก่อนที่จัดส่งเอกสาร เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วง
หน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 บริษัทฯ กำาหนดให้มี 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2559 บริษัทฯ  
ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯข้ึนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559  
เวลา  14.00 น.โรงแรมโกลเดน้ทวิลปิ ซอฟเฟอริน  กรุงเทพฯ ในการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของ
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ
สำานักงาน ก.ล.ต. และ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุน้ประจำาป ี2559 (AGM Checklist) ซ่ึงประเมนิโดยสมาคมสง่เสรมิ 
ผูล้งทนุไทย (Thai Investors Association) ของบรษิทัฯอยู่ในระดบั  
“4 TIA / 94 คะแนน ” ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมที่ทำาการสำารวจทั้งหมด 575 บริษัท อยู่ที่ 92.68 คะแนน
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รายงานประจำาปี 2559

การอำานวยความสะดวกก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2560 กำาหนดให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560  
ใน วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อวานี    
เอเทรียม กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกล้ ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน
(MRT) ทางด่วน  ป้ายรถเมล์ และ มีรถตู้รับส่งจาก MRT เป็นต้น 
และได้แจ้งกำาหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน 
ระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพยฯ์ (SET Portal) ลว่งหนา้ 63 วนักอ่น 
วันจัดประชุมฯ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ไว้บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ (www.ichitangroup.com) ในส่วนของ “INVESTOR” 
หัวข้อ “ข้อมูลสำาหรับผู้ถือหุ้น” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วง
หน้าก่อนวันประชุม 42 วัน และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม 
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด (TSD) ซ่ึงเป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯในรูป
แบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ให้กับผู้ถือหุ้น 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์
และเหตผุล ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ความเห็นคณะกรรมการชุด
ย่อย และการลงมติ ในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วม
ประชุม เปน็ตน้ พร้อมทัง้ไดแ้นบซีดรีายงานประจำาป ี หนงัสอืมอบฉันทะ 
ข้อมลูเกีย่วกบัคา่ตอบแทนกรรมการ และ เอกสารอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องซ่ึงม ี
รายละเอียดอย่างครบถว้นและเพยีงพอ เพือ่ประกอบการพจิารณาของ
ผู้ถอืหุน้ นอกจากนัน้ยงัไดป้ระกาศหนงัสอื นดัประชุมลงในหนงัสอืพมิพ์
รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และลงประกาศติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 วัน ตามที่กฎหมายกำาหนด สำาหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อ
เป็นการอำานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ บริษัทฯ ได้
จัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามที่ขอให้กับนักลงทุนสถาบัน 
และ นักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทาง E-mail ให้พร้อมก่อนวันประชุม 
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมแทน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือ
จะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น  
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ บริษัทฯมีการ        
จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ บริษัทฯใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลง
ทะเบยีน การนบัคะแนน และแสดงผล  เพือ่ความถกูตอ้ง แมน่ยำา สะดวก 
รวดเรว็ ในการลงทะเบยีนและการนบัคะแนนเสยีง ทัง้นี ้บริษทัฯ จะเปดิ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุม และเมื่อเกินกำาหนด
เวลาลงทะเบียนแล้วผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมยังสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ โดยสามารถออกเสียงลง
คะแนนได้ในวาระทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาและยงัไม่ไดม้กีารลงมต ิโดย
บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯได้ให้สิทธิผู้
ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อ
ความโปร่งใสบริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจ
สอบการนบัคะแนนเสยีง โดยตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตลอดการประชุม และ เมื่อถึงเวลา
เริ่มประชุม ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
กรรมการทกุทา่น ผูบ้ริหารระดับสงู เลขานกุารบริษัท ตวัแทนผูส้อบบญัชี  

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จำากัด (“KPMG”) และ 
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระใหม่ 
ในวนัประชุม (รายละเอียดข้ันตอนการประชุมเปดิเผยไวแ้ลว้ในรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี2559)

หลังวันประชุม

บริษัทฯได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนน
เสียงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลาด 
หลักทรัพย์ฯ (SET Portal) พร้อมเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ด้วย บริษัทฯได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วน เช่น  
รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร มติที่ประชุม คำาถามจากผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ เป็นต้น บริษัทฯได้ส่งสำาเนารายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นถึงตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน14วันนับตั้งแต่วันประชุมและ 
ส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามกฎหมายกำาหนดพร้อม
ท้ังเผยแพร่วีดีโอบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมดังกล่าว 
บนเว็บไซต์บริษัทฯด้วย ในปี 2559 บริษัทฯได้จัด Company Visit 
2 ครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมโรงงานและพบปะผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งรายใหญ่ ราย
ย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นต้น และมีนโยบายในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้น
ให้เท่าเทียมกันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทมนีโยบายอำานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สว่น
น้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเลือกตั้งเป็น
กรรมการลว่งหน้ากอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET Portal)และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยใน
ปี2558 แจ้งระหว่าง วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 /ในปี 2559 แจ้ง
ระหว่าง วันที่ 10 ตุลาคม – 31ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอ วาระ หรือ บุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการในช่วงเวลาดงักลา่ว
(2) คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ลว่งหนา้โดยไมจ่ำาเปน็โดยเฉพาะวาระสำาคญัที ่ผูถ้อืหุน้ตอ้งใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(3) คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน 
เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลอื่นใดให้
เปน็ผูรั้บมอบฉนัทะในการประชุมฯโดยบรษัิทฯไดจั้ดสง่ ใบมอบฉนัทะตาม
แบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ำาหนดไปพร้อม หนงัสอืเชิญประชุมฯทกุคร้ัง
(4) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน
วาระที่สำาคัญ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
(5) รายการระหว่างกันบริษัทฯได้ดำาเนินการอย่างยุติธรรมตามราคา
ตลาดและกฎหมายและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at 
arms’ length) โดยผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) ผู้ถือหุน้ทกุราย เช่น ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูถ้อืหุ้นรายยอ่ย นักลงทนุ
สถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนต่างชาติ และ นักวิเคราะห์ สามารถ
เสนอแนะแสดงความคดิเหน็หรือสอบถามข้อมลูไดโ้ดยตรงกบัผู้บริหาร
ใน กิจกรรม Opportunity Day / กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ/การ
ประชุม One on One Meeting / การประชุมนกัวเิคราะห ์(Analyst 
Meeting) เปน็ตน้ บริษทัจดัใหม้หีนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor 
Relations) ข้ึน โดยเปน็ศนูยก์ลางเพือ่ดแูลเกีย่วกบัการเปดิเผยข้อมลู 
ผา่นทาง Email: ir@ichitangroup.com และ เบอร์โทร 02-7167000
(7) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการเก็บรักษาและป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ แจ้งนโยบายดัง
กล่าวให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในองค์กรรับ
ทราบและถือปฏิบัติพร้อมกำาหนดให้กรรมการทุกคน และผู้บริหาร
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ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่ง 
รายงานดงักลา่วแจ้งใหบ้ริษทัฯทราบอยา่งนอ้ย 1 วนั ลว่งหนา้กอ่นทำา 
การซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทจะนำารายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ  
“การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

ในป ี2559 ไมม่กีรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯทำาการซ้ือขายหลกั
ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและบริษัทฯไม่มีกรณี การไม่ปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์การทำารายการระหว่างกันหรือซ้ือขายหลักทรัพย์ที่กำาหนดโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ / สำานักงาน ก.ล.ต/ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัติอ่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีและคำานงึถงึสทิธิ
ของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอกของบรษิทัฯ รวมถงึการ
คุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรม
และถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยยดึมัน่การดำาเนนิธรุกจิดว้ยความซ่ือสตัย ์
โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางดำาเนินการที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบที่มี
ความอิสระ พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ
กำาหนดไว้โดยสามารถสรุปความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด โดยให้ความสำาคัญกับการเอาใจใส่ลูกค้าในทุกกลุ่ม และนำา
เสนอผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพและมาตรฐาน อีกท้ังยงัเลง็ถงึประโยชนแ์ละ
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าและบริการ

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโต อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นโดยดำาเนินการให้มีผลประกอบการที่ดีและมีการ
ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและระบบการบริหาร 
ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ ปฏบิตัติอ่ผู้ถอืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัใหข้้อมลู
ของบริษัทฯ ที่ทันกาล ถูกต้อง ครบถ้วน

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
พนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมั่นคง รวมทั้งได้ปฏิบัติ
กบัพนกังานอยา่งเทา่เทยีมกนั และใหผ้ลตอบแทนทีเ่ปน็ธรรมและเหมาะ
สมตามความรู้ ความสามารถ และผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งวัดโดย
ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำาเร็จของงาน (KPIs)

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดี ได้ยึดมั่นในเร่ืองความซ่ือสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม
เงือ่นไขท่ีให้ไวต้อ่คูค้่าและเจ้าหนีท้กุประเภท โดยจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขที่ได้
มีการตกลงตามสัญญา รวมถึงหลักเกณฑ์และตามที่กฎหมายกำาหนด 
เพือ่กอ่ใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดทีางธรุกจิซ่ึงจะเปน็ประโยชนต์อ่ทกุฝา่ย

พันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯปฏิบัติต่อพันธมิตรและคู่
แข่งขันทางการคา้อยา่งเปน็ธรรมและรักษาความลบัภายใตห้ลกัเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันที่ดี เพื่อเป็นการ
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน   รวมทั้งไม่แสวงหา
ข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็น
ธรรม ทั้งนี้บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำาระหนี้เลย

ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม : บริษัทฯ ยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิอยา่ง
มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ระมดัระวงัในการกระทำาที่
จะสง่ผลกระทบตอ่ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามใส่ใจกบัการ
ดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มเปน็อยา่งด ีโดยจะดำาเนนิธรุกจิอยา่งมจีริยธรรม 
และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคม
ตาม  ความเหมาะสม อกีทัง้รับผิดชอบและดแูลไม่ใหม้ผีลกระทบเกดิข้ึน 
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
ท้ังน้ี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีไดรั้บการดแูลอยา่งดี

บริษัทฯตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เป็นส่วนหนึ่งในความ
สำาเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ได้กำาหนดแนวปฏิบัติที่
ครอบคลมุถงึสทิธ ิและผลประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีพงึไดรั้บอยา่งท่ัวถงึ  
การจัดให้มีช่องทางสำาหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิด
เห็น หรือข้อเสนอแนะซ่ึงจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ซ่ึงได้แสดง
รายละเอียดไว้ ใน “นโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ” โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่   
http://ichi-th.listedcompany.com/misc/code_of_conduct/
ICHI-code_of_conduct-TH.pdf รวมถงึไดจั้ดทำา “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามมาตรฐานสากล GRI แยกเล่มจากรายงาน
ประจำาปีฉบับแรกในปี 2559 เพื่อรายงาน และเปิดเผยการดำาเนิน
งานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบอีกด้วย ที่ “INVESTOR” 
หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน”ที่  www.ichitangroup.
com/investor.php ในป ี2559 “บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี” บริษัท
เปิดเผยโดยละเอียดไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

•  บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้
เกิดความคุ้มค่า โดยกำาหนดให้พนักงานมีความเอาใจใส่และปฏิบัติงาน
ดว้ยความปลอดภยัและคำานงึถงึสิง่แวดลอ้ม สง่เสริมใหผู้้มสีว่นไดเ้สยี 
เช่นพนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสยีอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดเ้ปดิเผยสถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุอตัราการหยดุ
งาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานเปิดเผยไว้ใน “รายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ56-1
•  บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ 
และเปดิเผยตวัเลขจำานวนช่ัวโมงเฉลีย่ของการฝกึอบรม ของพนกังาน
ต่อปีเปิดเผยไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”และ แบบ 56-1
•    บริษทัฯ ไดม้กีารกำาหนดนโยบายอ่ืนๆ เช่น นโยบายตอ่ตา้นคอร์รัปช่ัน   
นโยบายทีจ่ะไมเ่กีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน การปฏบิตัอิยา่งเปน็
ธรรมต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และลขิสทิธิ ์เปน็ตน้เปดิเผยไว้ใน “รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื”และ 
แบบ 56-1 และอยู่ระหว่างนำาขึ้นเว็บไซต์
•  บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์  
อ่ืนใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดย
มีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติให้ทราบ และยังมีการเปิดเผยความ
เสีย่งจากการทจุริต การควบคมุ การตดิตามประเมนิผล การฝกึอบรม 
จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรม ของพนักงานต่อปี8 ชั่วโมง/คน/
ปี ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำาหนดไว้ ที่  6 ชั่วโมง/คน/ปี
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รายงานประจำาปี 2559

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ ของบริษัทฯ ท้ัง
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบ
ถ้วน ตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ  โดยเปิดเผยหลากหลายช่องทางเช่น รายงานประจำาปี/  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจำาป ี(แบบ 56-1)/รายงานเพือ่การพฒันา
ที่ยังยืน(SD Report)/ ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Portal) 
/ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ichitangroup.com ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำาหนดและตามกฎหมาย  
(2) บริษัทฯได้เปิดเผย “นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี” “จรรยา
บรรณในการดำาเนนิธรุกจิ” “จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ”์ ที่ไดร้บั
ความเห็นชอบ ไว้โดยสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
(3)  คณะกรรมการบริษัทเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ
และสารสนเทศทางการเงิน งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดย
ไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชี  และไม่มีประวัติการถูกส่ังให้แก้ไขงบการเงิน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) บริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย และจำานวนคร้ังของการประชุม และ                       จำานวนคร้ังท่ี
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็นจากการทำาหน้าท่ี
(5) บริษัทฯได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ การ 
ใหค้า่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไวอ้ยา่งชัดเจน  โดยสามารถดรูาย
ละเอียดได้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”ใน รายงาน
ประจำาปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 
(6) บริษัทฯจัดสง่รายงานทางการเงนิ คำาอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะ
ทางการเงินและผลการดำาเนินงาน ( MD&A)  ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และ สำานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำาหนด
(7) บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ  และมีความน่าเชื่อ
ถือ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำานักงาน ก.ล.ต.

หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนพันธ์ (Investor Relations)ที่
ดำาเนินงานตาม “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” และเป็นศูนย์กลาง
เพื่อดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กับ ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และประชาชนชนทั่วไป
ทีส่นใจในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯอยา่งเทา่เทยีมและเปน็ธรรมนอกจาก
นี้บริษัทฯมีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับบริษัทฯทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผลการดำาเนินงาน งบการเงิน ข่าวสารบริษัท ข้อมูลหลัก
ทรัพย์ กิจกรรมหลักทรัพย์รายงานประจำาปี/รายงานแบบ56-1/
ข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่www.ichitangroup.
com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์(INVESTORS) โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความทันสถานการณ์รวมถึงบริษัทฯให้ความสำาคัญกับการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน กจิกรรมงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์โดยผูบ้ริหารมสีว่น
ร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนโดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัทฯและช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำาเสนอข้อมูลของบริษัท
ท้ังทางตรงและทางอ้อมเช่นการนำาเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์  การ
จัดประชุม One on One meeting   จัดนำาเสนอข้อมูลให้กับนัก
ลงทุน (Company Visit)  2 ครั้ง ในปี 2559/ การนำาเสนอข้อมูล
ในงานบริษทัจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
(Opportunity Day) ในป ี2559 และใหข้้อมลูและ ตอบข้อซักถามทางอีเมล ์
(E-mail) และโทรศพัท ์โดยสามารถสอบถามข้อมลูโดยตดิตอ่กบั ฝา่ย 
นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-5555 หรือทาง 
E-mail :  ir@ichitangroup.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทัมบีทบาทสำาคญัในกำาหนดใหม้ ีการกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีนโยบายการตอ่ตา้นคอรรั์ปช่ัน นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงมีนโยบายเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เช่น 
โครงสร้างของกรรมการ คณุสมบตัขิองกรรมการรวมทัง้บทบาทหนา้ที ่
ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริษทั มจีำานวนรวม 9 ทา่น มวีาระการดำารงตำาแหนง่
คราวละ 3 ป ีแบง่เปน็กรรมการจากฝา่ยบริหาร 6 ทา่น กรรมการที่ไม่
ไดม้าจากฝา่ยบริหาร 3 ท่าน ซ่ึงมกีรรมการทีม่คีณุสมบตัเิปน็อสิระตาม
หลักเกณฑ์ที่สำานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำานักงาน 
ก.ล.ต. ที่กำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่า
หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ
บรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์                         
มปีระวตักิารทำาางานทีโ่ปร่งใส มคีณุธรรมและความรับผดิชอบ มีความ
หลากหลายวิชาชีพ และมีประสบการณ์  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้าน
วางแผนกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และ ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีโดย
มิได้มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด 

1.2 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีแสดง
รายละเอียดไว้ใน “การสรรหากรรมการ และ ผู้บริหาร” ของบริษัทฯได้แก่
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการบริหาร                                  
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
5) คณะกรรมการการธรรมาภิบาล

1.3 ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ
ผูอ้ำานวยการเป็นบคุคลเดยีวกนัอย่างไรกต็ามบริษทัฯ ไดม้กีารกำาหนด
ขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผิดชอบเพือ่เปน็การถว่งดลุอำานาจอยา่งชัดเจน

1.4 บริษัทฯได้แต่งต้ัง “เลขานุการบริษัท” เพื่อทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำา
ดา้นข้อมลูเกีย่วกบับริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีค่ณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
และจัดปฐมนิเทศน์เกี่ยวกับบริษัทฯให้กรรมการใหม่ 

1.5 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีกำาหนดการ
ประชุมรายไตรมาส และได้แจ้งเป็นกำาหนดการล่วงหน้า แก่กรรมการ
ทุกท่านท้ังปีโดยสำานักเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและ เอกสารประกอบการประชุมให้กับ
คณะกรรมการลว่งหนา้ 7  วันทำาการและกำาหนดใหจ้ำานวนองคป์ระชุม
คณะกรรมการมข้ัีนต่ำา เพือ่คณะกรรมการจะลงมติในทีป่ระชุมแตล่ะคร้ัง
ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด  
โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ
การประชุมโดยไมม่ฝ่ีายบริหาร (Non-Executive Director - NED)   
1 ครั้ง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
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รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้การประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อีก
ด้วยประธานกรรมการ  เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุม 

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ 
เพือ่ช่วยตดิตามและการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานให้ใกลชิ้ดมากข้ึน และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างรายไตรมาส 

2.2 คณะกรรมการบริษัท มีการกระจายอำานาจในการบริหารงานท่ี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพือ่เปน็การแบง่เบาภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท ในการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการ
พจิารณาและกลัน่กรองงานเฉพาะเร่ืองเพือ่ประกอบการตดัสนิใจของ
กรรมการผู้อำานวยการ

2.3  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็น
กรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้อำานวยการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความ
เช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผู้นำา ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยคณะ
กรรมการบริษัท มบีทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบโดยรวมดงัตอ่ไปนี้

3.1 กำาหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้า
หมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับ
คณะกรรมการบรหิาร รวมท้ังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดเพือ่กำากบัดแูลให ้ฝา่ยบรหิารดำาเนนิธรุกจิเปน็
ไปตามแผนธรุกจิท่ีกำาหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยฝา่ย
บริหารจะรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทรบัทราบรายไตรมาส

3.2 อนุมัตินโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และ พนักงานทุกคนรบัทราบผา่น E-mail และเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เพือ่เปน็
แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนและได้
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯหัวข้อ “INVESTORS” “การกำากับ
ดแูลกจิการทีด่”ี http://www.ichitangroup.com/investor.php

3.3 กำากับดูแลให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
สว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยไมแ่สวงหาผลประโยชนแ์กต่นเองหรือแกผู่ห้น่ึงผู้ ใด 
ไม่ดำาเนินการอันใดท่ีเป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบ
ริษัทฯปฏบิตัหินา้ทีด้่วยความรับผดิชอบความระมดัระวงั ความซ่ือสตัย์
สจุริต รวมถงึการดแูลใหก้ารดำาเนนิกจิการเปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์ข้อ
บังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์พ.ร.บ หลกัทรัพยฯ์ ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
สำานักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

3.4 กำาหนดนโยบายทางการเงินให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

3.5 กำาหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในใหค้รอบคลมุ
ทั้งองค์กรและมีการแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นประจำา

3.6  กรรมการผู้อำานวยการ ทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯในด้าน
ตา่งๆ ให้เปน็ไปตามนโยบายท่ีกำาหนด และควบคุมดแูลการดำาเนินกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

4.การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหนง่ “กรรมการ” 
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นสำาหรับกรรมการ และ กรรมการผู้อำานวยการ
ของบริษัทฯได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ 
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทั้ง 9 ท่าน และกรรมการผู้อำานวยการ ไม่มี
ท่านใดที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท

5.วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการกำาหนดนโยบายวาระการดำารง
ตำาแหน่ง “กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ ให้ไม่เกิน 9 ปี ณ ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯเกิน 9 ปี

6.จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ไดก้ำาหนดหลกัปฏบิติัเกีย่วกบัจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความ
ซ่ือสตัยส์จุริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏบัิตติอ่บริษัทฯ ผู้มีสว่นไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำาหนดระบบติดตามการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศ
และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯหัวข้อ “INVESTOR” ข้อย่อย “จรรยาบรรณธุรกิจ” 
http://www.ichitangroup.com/investor.php

7.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผล
ประโยชนบ์นหลกัการทีว่า่ การตดัสนิใจใดๆ ในการดำาเนนิกจิกรรมทาง
ธรุกจิจะตอ้งทำาเพือ่ผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯเทา่นัน้ และควรหลกี
เลี่ยงการกระทำาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนด
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้
บริษทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธห์รือการเกีย่งโยงของตนในรายการดงั
กลา่ว และตอ้งไมเ่ข้าร่วมการพจิารณา ตดัสนิ รวมถงึไมม่อีำานาจอนมุตัิ
ในธุรกรรมนั้นๆคณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ทีส่ำานักงาน ก.ล.ต และตลาดหลกัทรัพยฯ์ กำาหนด                    
รวมทั้งมี การเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และ แบบ 56-1

8. ระบบการควบคุมภายใน

บรษิทัฯได้ใหค้วามสำาคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและ
ระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน บริษัทฯ 
จึงได้กำาหนดภาระหน้าที่อำานาจการดำาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้
บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ผูต้ดิตามควบคมุและประเมนิผลออกจากกนั โดยบริษทัฯ ไดม้กีาร
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รายงานประจำาปี 2559

แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ทำาหนา้ที่ในการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
โดยแต่งตั้ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำาคัญของบริษัทฯได้ดำาเนินการ ตาม
แนวทางที่กำาหนดและมีประสิทธิภาพโดยเปิดเผยรายละเอียดในหัวข้อ 
“การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน นโยบายตอ่ตา้นคอรรั์ปช่ัน”

9.การบริหารความเสี่ยง

 บริษทัฯ ไดม้กีารทำาการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้
ผลการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเปิดเผยรายละเอียด
ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

10. รายงานของคณะกรรมการ
 
  คณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหน้าที่สอบทานรายงาน
การเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำาเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส โดยคณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจำาปงีบการเงนิดงักลา่ว
จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดย 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทัง้จะดำาเนนิการเปดิเผยข้อมลูสารสนเทศ
ทีส่ำาคญัทัง้ข้อมูลทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิบนพืน้ฐานของข้อเทจ็จริง
อย่างครบถ้วนและสม่ำาเสมอ  รายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

11.แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารงาน
ของบรษิทัฯ อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนการดำาเนนิ
กจิการอยา่งตอ่เนือ่ง อันจะนำามาซ่ึงการเตบิโตและกา้วหนา้ขององคก์ร
อยา่งยัง่ยนื ดงัน้ัน คณะกรรมการบริษทั ไดจั้ดทำาแผนสบืทอดตำาแหนง่
ข้ึนสำาหรับกรรมการผู้อำานวยการ /ผู้บริหารระดับสูง/พนักงานที่มี
ศักยภาพ เพื่อกำาหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำาแหน่งของบ
ริษทัฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มผีูบ้ริหารทีม่คีวามรู้ความสามารถในการสบืทอด
ตำาแหน่งที่สำาคัญ ขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยแต่ละปีจะกำาหนด
ให้มีการพิจารณาเลื่อนตำาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยตัวช้ีวัด
ผลสำาเร็จ ของงาน(KPI)

12.การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ การประเมิน
ตนเองของCEO 

บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการ
ผู้อำานวยการ เป็นประจำาทุกปี โดยได้จัดทำาการประเมินใน 4 รูปแบบ
ตามแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเข้าใจ
ในการทำางาน ของคณะกรรมการบริหารบริษัท รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเกณฑ์การ
ประเมินผลจะ คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อโดยหากคะแนน
เฉล่ียมากกว่าร้อยละ 85= ดีมาก / ร้อยละ 75-84 = ดี / ร้อยละ 
65-74 = ค่อนข้างดี / ร้อยละ 50-64=พอใช้ / ต่ำากว่าร้อยละ 50 
= ควรปรับปรุง ดังนี้
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ทั้งหมด 60 
ข้อ คะแนนเต็ม 240 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 92  เกณฑ์อยู่
ในระดับ  ดีมาก

2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ทั้งหมด 36 ข้อ 
คะแนนเต็ม 144 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93 เกณฑ์อยู่ใน
ระดับ  ดีมาก
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
รายบุคคล ทั้งหมด 11 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ 92 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
4) การประเมินของกรรมการผู้อำานวยการ (CEO) โดยประธาน
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 54  ข้อ คะแนน
เต็ม 212 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 95 เกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียม
แบบประเมินให้กรรมการทุกท่านเป็นประจำาทุกปีแล้ว รายงานผลให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยในปี2559ทำาการประเมินใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 แล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รับทราบใน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทฯ
การประเมินใน 4 รูปแบบครอบคลุมประเด็นหลักๆดังนี้
1) นโยบายคณะกรรมการ 
2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
3) การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม 
4) แนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5) การดูแลเรื่องการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
6) การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ(CEO)
7) การบริหารงานและความเป็นผู้นำา(CEO)

13.ค่าตอบแทน

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพื่อ
ทำาหน้าที่เสนอความเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการแต่ละชุด  กรรมการผู้อำานวยการ และ ผู้บริหารระดับสูง  
ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดยได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทน
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและอยู่ ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน ซ่ึงเป็นผล
ตอบแทนที่จูงใจในระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการของ 
บรษัิทฯ โดยคำานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบริษทัฯ และ ผูถ้อืหุ้น ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทจะนำาเสนออัตราค่าตอบแทนเพื่อขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ทั้งนี้ บริษัทฯ กำาหนดให้มีการเปิดเผย
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำานักงาน 
ก.ล.ต. กำาหนด รายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร”

14 .การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารให้
มีการร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อให้พัฒนาความรู้ ในทุกด้าน เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพในด้าน
การกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 
•  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำาเนินการด้านต่างๆ 
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และ 
มุมมองใหม่ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำากับดูแลกิจการ  
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรม/สัมมนาปี 2559
ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง หลกัสตูรสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) หลกัสตูรอ่ืนๆ

1) นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้อำานวยการ

1)FBG รุ่นที่ 6/2016

2) นางอิง  ภาสกรนที กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
บริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล/ 
รองกรรมการผู้อำานวยการ 
(กรรมการบริหาร)

1)FBG รุ่น 6/2016 

3) นายเอวี่ย จิ้น โช กรรมการบรษัิท / ทีป่รึกษาดา้นโรงงาน 
(กรรมการบริหาร )

1)FBG รุ่นที่ 6/2016

4) นายวิโรจน์   สุภาสูรย์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานโรงงาน (กรรมการบริหาร)

1) RCL รุ่นที่ 5/2016

5) นายธนพันธุ์  คงนันทะ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ-
เครื่องดื่ม (กรรมการบริหาร)

1) RCL รุ่นที่ 5/2016

6) พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง

 1)RNG รุ่น 8/2016

7) นาย อิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล

1) RNG รุ่นที่ 8/2016

8)นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ
สอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/          
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน       

1) RNG รุ่น 8/2016

9)นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ กรรมการบริษัท  / รองผู้อำานวยการ
ฝ่ายการเงิน 

1) RCL รุ่นที่ 5/2016

15.การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการและติดตามผล
การปฏิบัติการตามแผนการดำาเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำาเสมอ โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดท่ีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายของ 
บริษัทฯ หรือหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศ 
กรรมการใหมท่กุคร้ัง โดยใหเ้ลขานกุารบริษัท นำาเสนอเอกสารและข้อมลูที่ 
เปน็ประโยชนต์อ่ การปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการใหม ่เช่น คูมื่อกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน คู่มอืการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิ                   
ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขต
อำานาจหน้าที่ กฏหมายที่ควรทราบ ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ 
อกีทัง้ให้มกีารเข้าเยีย่มชมกจิการและเข้ารับฟงับรรยายเกีย่วกบัธรุกจิ 
และจัดใหม้กีารพบปะกบัประธานกรรมการหรือกรรมการผูอ้ำานวยการ 
เพือ่เปน็การผู้คยุ สอบถามข้อมลูเกีย่วกบัการดำาเนนิธรุกจิของบริษัทฯ  
ในปี 2559บริษทัฯ ไม่ไดม้กีารสรรหากรรมการใหม ่แตเ่พือ่ใหก้รรมการ

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงคู่มือ 
กรรมการและกฏเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฏหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคบั และ นโยบายทีส่ำาคญัทีก่รรมการควรทราบไว้ในคูม่อืกรรมการ

• การพัฒนาความรู้
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกับคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้
ประสานงานกบักรรมการและผู้บริหาร เพือ่เข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการ
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้
กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2559

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)(บริษัทฯ) มีระบบ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติการกำาหนดนโยบายการ
กำากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1.   กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้อง 
      รักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

2.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้อง 
      ไม่นำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือ  
    แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด 
   ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน 
      หรือไม่ก็ตาม

3.  กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้อง 
    ไม่ทำาการซ้ือขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ 
        ความลบั และ/หรือข้อมลูภายในบริษทัฯ และ/หรอืเข้าทำานิตกิรรม
    อ่ืนใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจ
        ก่อใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
         ข้อกำาหนดนี้ให้รวมความถงึ คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของ 
      กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯด้วยผู้ใดท่ี 
         ฝ่าฝนืระเบยีบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถอืวา่ไดก้ระทำาผดิอยา่งร้ายแรง

4.  บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ 
ข้อมลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) โดยหา้มมิใหก้รรมการ/  
ผู้บริหาร และ พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป และ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 
และงบการเงินประจำาปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูล
สารสนเทศสำาคัญถูกเปิดเผย

5.    บริษัทฯไดก้ำาหนดใหก้รรมการ/ ผูบ้ริหารและพนกังานระดบัตัง้แต่ 
รองกรรมการผู้จักการข้ึนไป ของบริษัทฯรายงานการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ ใหแ้กบ่ริษัทฯในวนัเดยีวกบัทีส่ง่รายงานตอ่สำานกังาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต. )  
ตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. เกีย่วกับการรายงานการถอื
ครองหลกัทรัพย ์และ ใหป้ฏบิตัติามแนวทางของ ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เร่ืองการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน
โดยใช้ข้อมูลภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อ “การ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ”

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในบริษัทฯไปใช ้

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้  
โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนที่จะ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจำากัดจำานวนบุคคลท่ีจะทราบข้อมูล 
ในวงจำากัด และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพ่ือรับทราบภาระหน้าท่ี 
ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมท้ัง
บทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ทีมี่การแก้ไขเพิม่เตมิ (“พ.ร.บ.หลกัทรัพย”์) และบริษัทฯ  
ได้กำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 
แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดห้ามผู้บริหารที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำาการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 
แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายใน 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่  
20 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน 
เข้ารว่มประชุม เพือ่ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอและเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายใน ตามแบบประเมนิของคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มี 5 ส่วน 17 หลักการ โดยการ
ประเมินการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร 
การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ 
สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ  
ได้จัดโครงสร้างองค์กร กำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบแยกตามสายงาน
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ และการกำากับดูแลกิจการ 
โดยมหีนว่ยงานตรวจสอบภายในเปน็หนว่ยงานอิสระ รายงานตรงตอ่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
 
บริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมายธุรกิจโดยการจัดทำาแผนงานและ 
งบประมาณประจำาปีเพื่อวัดผลและเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน
ของพนักงาน พัฒนาระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานใน 
การสร้างแรงจูงใจพนักงานที่สมเหตุสมผลและเพียงพอ มีแผนใน 
การสรรหาและพฒันาผูส้บืทอดตำาแหนง่ทีส่ำาคญั กำาหนดระบบควบคุม
จริยธรรมเปน็นโยบายและมแีผนการปฏบิตังิานทีชั่ดเจน ที่ใหฝ้า่ยบริหาร
และพนักงานปฏิบัติตนไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ โดยมีนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการ
และแนวปฏบิตัขิองตลาดหลักทรัพยฯ์ ซ่ึงไดเ้ปดิเผยไว้ในรายงานประจำา
ปี รวมถึงการกำาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป 
คูม่อืคุณภาพ คู่มืออำานาจดำาเนนิการในการอนมุตัแิตล่ะระดับ ทีเ่ปน็ระบบ 
รัดกุม รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งขันด้วยความเป็นธรรม

การบริหารความเสี่ยง

บริษทัฯ ใหค้วามสำาคญัในการบริหารความเสีย่ง โดยกำาหนดกระบวนการ
ประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
การดำาเนินธุรกิจโดยวิธีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท
ทั้งปัจจุบันและอนาคต ประเมินว่ามีมาตรการที่จะควบคุมติดตามดูแล
ความเสี่ยงที่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์ที่ทำาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มี
การกำาหนดแนวทางที่จำาเป็นต้องใช้ในการควบคุมทั้งระดับผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากระดับที่จะมีนัยสำาคัญต่อการ
ดำาเนินธรุกจิของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน โดยมีการประเมินปัจจัยท่ีอาจมี 
ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิของบริษทัฯ ทัง้ผลกระทบจากภายนอกและ 
ภายในบริษัทฯ  รวมท้ังพิจารณาถึงโอกาสท่ีอาจจะเกิดความเสี่ยง 
ดา้นการทุจรติ บริษัทฯ จัดใหม้กีารทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏบิตัิ
ขององค์กร สื่อสารให้พนักงานรับทราบเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตและ 
วิธปีฏบิตัติามทีก่ำาหนดไว ้ฝา่ยบริหารสามารถเข้าใจถงึการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดข้ึนแก่ธุรกิจหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
โดยมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมของ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อวิเคราะห์และ
กำาหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือ ลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกดิ 
ความเสียหายหรือเสื่อมเสียช่ือเสียงของบริษัทฯและรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ได้มีการมอบหมายพนักงานที่
เกีย่วข้องเพือ่นำาไปปฏบิตัแิละจัดใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการบรหิาร 
ความเสีย่งอยา่งสม่ำาเสมอกนั  ทัง้นีบ้รษัิทฯไดจั้ดใหม้กีารประเมนิความ
เสี่ยงด้านการทุจริตของทุกกิจกรรรมในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้ง
กำาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารความเสี่ยง และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ทำาหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของมาตรการป้องกัน 

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯมีการกำาหนดขอบเขตหน้าที่ ข้ันตอน และอำานาจในการ 
ดำาเนินการใดๆ ของฝ่ายบริหาร และ ผู้มีอำานาจในแต่ละลำาดับชั้นอย่าง
ชัดเจนโดยจัดทำาเป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัทแจ้งให้กับพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงทุกกิจกรรมมีการติดตามตรวจสอบและสอบทาน 
การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำาหนดของกฎหมายโดย 
หนว่ยงานตรวจสอบภายในทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
ทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี เพื่อให้ครอบคลุม 
ทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯมั่นใจว่าหน่วย
งานตา่งๆ มกีารควบคมุภายในในการปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอตอบสนอง
ความเสี่ยงในการดำาเนินงานทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำาคัญ
ที่ตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก 
มีการติดตามอย่างใกล้ชิดรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและทำามาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา 
โดยที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยกระทำาการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

สำาหรับการทำาธรุกรรมกบักจิการ หรอืบคุคลผู้เกีย่วข้องกนั บริษัทฯให้
มกีารดำาเนนิการตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
การทำาธรุกรรมใหถ้อืเสมอืนเปน็บคุคลภายนอก คำานงึถงึประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทฯเปน็สำาคญั ซ่ึงธรุกรรมดงักลา่วจะดำาเนนิการตามหลกัการ
ที่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษทั โดยหนว่ยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ติดตามสอบทาน การปฏิบัติรวมถึงรายงานข้อมูลของธุรกรรม
ทีเ่กดิข้ึนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพจิารณาทกุไตรมาส

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบริษัทฯจัดให้มีการสื่อสาร
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพมกีารจัดเกบ็เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ใช้โปรแกรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรและการบริหารข้อมูลทางการบัญชี 
การเงิน การซ้ือ การขาย การบริหารสินค้าคงคลัง และข้อมูล 
การวางแผนการผลติ เพือ่ให้ไดข้้อมูลท่ีถกูตอ้ง รวดเร็วมีความแม่นยำา 
ซ่ึงจะทำาใหฝ้า่ยบริหารรับรูข้้อมลูและสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
พรอ้มทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ โดยได้
วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีการจัดส่งจดหมายเชิญ
ประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ  
โดยเฉลี่ยจัดส่งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และกำาหนดให้
มีเลขานุการบริษัท ให้คำาแนะนำา ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที ่
คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบริษัท เปน็ศนูยก์ลาง
ในการจัดทำาและจัดเก็บเอกสารสำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วย
งานตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำางบการเงิน 
ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตาม 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ 
บริษทัฯรวมถงึการเปดิเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสมบริษัทฯ จัดใหม้ช่ีองทาง
ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน / Call Center / 
นักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องและปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเพือ่ใหห้นว่ย
งานภายนอกไดร้บัขอ้มลูทีต่อ้งการ / สามารถแจง้ขอ้มลูแกบ่รษิทัฯได้

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2559 รวม  
6 คร้ัง เพ่ือกำาหนดนโยบาย แผนดำาเนินธุรกิจ และติดตามการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีระบบการ
ตดิตามผลการดำาเนนิธรุกจิ เปรียบเทยีบกบัเปา้หมายและแผนงาน หรือ
งบประมาณในด้านต่างๆ  เป็นประจำาทุกเดือน มีการแก้ไขปรับปรุงให้
เหมาะกับสถานการณ์ ในขณะนั้นๆ  อยู่ตลอดเวลา และจัดให้ผู้บริหาร
ระดับกลางได้มีการนำาเสนอผลงานเป็นประจำาทุกไตรมาส 

ในปี พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริหาร ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนระยะกลาง
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อวางกลยุทธ์ ในการทำาธุรกิจได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนระยะกลางดังกล่าวจะมีการพิจารณาทบทวน
ทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคณะกรรมการ 
ตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีการพบปะพูดคุยกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง มีสำานัก
ตรวจสอบภายในที่ทำาการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อ
บกพร่องทีเ่ป็นสาระสำาคญัทีต่รวจพบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลา 
ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯได้จัดทำากรอบอำานาจหน้าที่ ในการดำาเนินการ 
ตรวจสอบการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ จัดทำาแผนงานประจำาปี และ
รายงานผลการตรวจสอบใหแ้กค่ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและ
ต้องทำารายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันทีที่มีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบร้ายแรงตอ่การประกอบกจิการของบริษทัฯ เช่น ดา้นการผลติ 
การดำาเนนิกจิการ การทจุริตหรือการฝา่ฝนืกฎหมายของพนกังานหรือ 
ผูบ้ริหารทีเ่กีย่วข้องกบับริษัทฯ เปน็ตน้ ซ่ึงอาจมผีลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของ 
บริษัทฯจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ในดา้นตา่งๆ 5 สว่นดงักลา่วข้างตน้คณะกรรมการบรษัิทเหน็วา่บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
(บริษัทฯ) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศตรีณัฐวรรธน์ นิมมลธนากรณ์ เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล และ  
นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสุมล  
โฮ้บำาเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในปฏิบัติงานด้านการ 
ตรวจสอบภายในธุรกิจ มีความเข้าใจในกิจกรรมการดำาเนินงานของบ
ริษทัฯเพือ่ใหก้ารปฏบัิตหิน้าท่ีดงักลา่วเปน็ไปดว้ยความเหมาะสมและโปร่งใส

งานด้านกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

บริษัทฯ มีการกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย

• สำานักกรรมการผู้อำานวยการและสำานักเลขานุการบริษัท
   รับผิดชอบดูแลติดตามให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ หน่วยงาน   
    ใหป้ฏบัิตติามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมท้ังเปน็ศูนยก์ลาง
    ในการรวบรวม ตดิตามข้อมลูเกีย่วกบักฎระเบยีบภายนอกทีเ่กีย่วข้อง

• สำานักกฎหมาย 
รับผิดชอบกำากับดูแลงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน กฎหมายด้าน
สิง่แวดลอ้ม/ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม เพือ่ใหก้ารดำาเนนิธรุกจิ
ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ 
ให้คำาปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การ 
ดำาเนนิงานมคีวามสอดคล้องกบักฎหมายโดยเฉพาะการทำาธรุกรรมใหม่ๆ  
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว

• สำานักตรวจสอบภายใน 
รับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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รายงานประจำาปี 2559

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มีอุดมการณ์ ในการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ตามหลกับรรษัทภบิาลทีด่ ีและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์และความ
มุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบและดำาเนินการต่างๆ ภาย
ในบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นร่ว
มกบัหนว่ยงานภายนอกซ่ึงบรษิทัฯไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมตา่งๆ อยา่งตอ่
เนือ่ง เช่นบริษัทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์เข้ารว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ (Collective Action Coalition 
against  Corruption) ดำาเนนิการโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย  หอการค้าแห่งชาติ สมาคมบริษัทจด
ทะเบยีนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
 
เพื่อให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำาหนดความรับผิดชอบ แนว
ปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำา เนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ
คอรรั์ปช่ัน โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั คร้ังที ่3/2557 ประชุม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติ “นโยบายว่าด้วยการต่อ
ต้านทจุรติคอรร์ัปชั่น” เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางการปฏบิตัิในการดำาเนินการ
ของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ 
ตามอย่างเคร่งครัด มีรายละเอียดดังนี้

คำานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

คอร์รัปช่ัน (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไมว่า่จะอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่ง
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หนว่ยงานของรัฐหนว่ยงานของเอกชน หรือผูม้หีนา้ที่ไมว่า่จะโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำาหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำาธุรกิจให้กับ
บริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด
ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการ
ค้า ให้กระทำาได้
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่่หรือด้วย
กฎหมายของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ทั้งของบริษัทฯ ของ
ลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำาหลักฐาน
การเงินเป็นเท็จ การนำาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว การเบียด
บัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทำาในลักษณะที่มีการขัดกันของผล
ประโยชน์ ฯลฯ 

การจ่ายเงนิคอร์รัปช่ัน หรอืการจ่ายผลประโยชนท์างทจุริตหมายความ
รวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ใดๆ โดยตรงจากบ
ริษัทฯ เอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่่สาม

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
•  นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
•  นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

อื่นใด
•  นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน

และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักเห็นถึง
ความสำาคญัของหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยยดึม่ันในการดำาเนนิ
ธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบและ
ระมดัระวงัภายใตก้ฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องบ
ริษทัฯ จงึมคีวามมุง่มัน่ในการรว่มตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปช่ัน โดยไม่
ยนิยอมรับการทจุริตคอร์รัปช่ันใดๆ ทัง้สิน้ และ กำาหนดใหบ้ริษทัฯ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุม ให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่
เกีย่วข้องใหด้ำาเนนิการหรือกระทำาการใดๆ โดยใหค้วามสำาคญักบัความ
โปร่งใสและคำานึงถงึความซ่ือสตัย์ ในการติดต่อทำาธรุกรรมกบัเจ้าหนา้ที ่
หรือหน่วยงานต่างๆ  เพื่อหลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจจะส่งผลต่อ
การกระทำาที่ไมเ่หมาะสมและขดัแยง้ตอ่หลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีรวม
ทัง้ตอ่ตา้นการใหส้นิบนตา่งๆ ตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่อำานวยความสะดวกหรอื
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการกำาหนดบทลงโทษทาง
วินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำาความผิดดังกล่าวและเพื่อความชัดเจนในการ
ดำาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังใน
เรื่องดังต่อไปนี้

•  ของกำานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย : การให้มอบหรือ
รับของกำานัล การเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามที่กำาหนดในจรรยา
บรรณ

•  เงนิบริจาคเพือ่การกศุล หรือเงนิสนับสนุน : การให้หรือรับเงนิ
บริจาคหรอืเงนิสนบัสนุนตอ้งเปน็ไปอยา่งโปร่งใสและถกูตอ้งตาม
กฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงนิบริจาค หรอืเงนิสนบัสนนุไม่ไดถ้กู
นำาไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

•  ความสมัพนัธท์างธรุกจิและการจดัซ้ือจัดจ้างกบัภาครัฐ : หา้มให้
หรือรับสินบนในการดำาเนินธุรกิจทุกชนิด การดำาเนินงานของบ
ริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ และต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
นี้ จะได้รับบทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ วิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จ
จริง และสถานการณแ์วดลอ้ม ในขณะเดยีวกนับริษทัฯ ไมม่นีโยบายลด
ตำาแหนง่ลงโทษ  หรอืใหผ้ลทางลบตอ่พนกังานทีป่ฏเิสธ การคอรรั์ปช่ัน  
แม้ว่าการกระทำานั้น  จะทำาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้โดยมีการจัดการอบรม สัมนา เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร
•   บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานในบริษัทฯ
•    บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียเติบโตไป 

พร้อมกัน จึงมีการกำาหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

บริษัทฯเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตการทุจริต
คอร์รัปช่ัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain 
ของบริษัทฯนั้น มีความโปร่งใส จึงได้มีการขยายเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า 
(Supplier) โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.      เพือ่ใหพ้นกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี เข้าถงึช่องทางการร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำาหนดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน เพื่อนำาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ 
และนำาไปจดัทำาหลกัสตูรฝกึอบรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในป ี2559 ยงั
ไม่มีข้อเสนอแนะจากพนักงาน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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2.  คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตของ 
พนกังาน จึงไดม้กีารกำาหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคา่ตอบแทนสวสัดกิาร
และค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานที่ทำางานกับบริษัทฯ 
มีทนุสำารองชีพในระยะยาวเมือ่เกษยีณอายจุากการทำางาน จงึไดจ้ดัตัง้
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและ 
ผลประโยชน์ ให้กับพนักงาน

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนทาง 
การเงิน สิ่งของ และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่ง
เสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทฯ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
ท่ีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล บริษัทฯ มี 
นโยบายดำาเนนิธรุกจิอยา่งเปน็กลาง ไมฝ่กัใฝท่างการเมอืงหรือนกัการ
เมอืงมอือาชีพท่ีสงักดัพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึง่ และจะไมน่ำา
เงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนใดไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มีนโยบายว่าด้วยการสนับสนุน
ด้านการเมือง ดั้งนี้
•   บริษทัฯ  สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัของบริษัทฯ สามารถใช้สทิธิ

ของตนเองในฐานะพลเมืองดี ใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดย
เปน็การกระทำาในนามของแตล่ะบคุคล ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู 
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังไม่ใช้ตำาแหน่งในบริษัทฯ  
หรือชื่อ  หรือตราบริษัทฯ  ชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน  หรือ
ให้การสนับสนุนแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ ทั้ง
นี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ  
เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ

•  บริษัทฯ  ให้ความสำาคัญในการเป็นกลางทางการเมือง  ไม่เข้าไป
มีส่วนร่วม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การ
สนบัสนนุพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ หรอืผูม้อีำานาจ
ทางการเมืองคนใดคนหน่ึง  หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหน่ึง อันอาจ
นำาไปสู่ความไม่สามัคคีปรองดองภายในบริษัทฯ และประเทศชาติ

•   ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการสนับสนุนพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้มีอำานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง  
หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่ ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม เพือ่
แลกกับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

•      บรษิทัฯ ไมม่สีว่นร่วมในการหาเสยีง หรือโฆษณาใหพ้รรคการเมอืง
หรือนักการเมืองใดๆ  ในพื้นที่ของบริษัทฯ  

•     ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

นโยบายว่าด้วยการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

บรษิทั อิชิตนั กรุ๊ป จำากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำาหนดให้การให ้หรือ
รับของขวัญ หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด เป็นไปตามการกระ
ทำาในวิสัยที่สมควร แต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ 
จึงกำาหนดนโยบายแนวปฏิบัติ ดังนี้
•    การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน: กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรอืประโยชนต์อบแทนใดๆ เปน็การสว่น
ตวัจากลูกคา้ คูค่า้ ของบริษัทฯหรอืจากบคุคลใดอนัเนือ่งจากการ

ทำางานในนามบริษทัฯ นอกจากนีจ้ะตอ้งไมก่ระทำาการใดๆ หรือพฤติ
กรรมใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน
และการทุจริต  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้
หรือกูย้มืเงนิหรือเรีย่ไรเงนิ สิง่ของจากลกูคา้หรือผู้ทำาธรุกจิกบั
บรษิทัฯ เวน้แตเ่ปน็การกูย้มืเงนิจากธนาคารหรือสถาบันการเงนิ
ในฐานะของลูกค้า ของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

•    การรับหรือให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของ
ขวัญท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจาก คู่ค้าหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดย
การให้และรับของขวัญ หรือการเลี้ยงและรับเลี้ยงต่างๆ นั้น จะ
ต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ กรณีมี
การรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง จะต้องมีการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ันทราบ ของขวัญที่ได้รับ
ควรเปน็สิง่ทีม่มีลูคา่ไมม่ากนกั และไมค่วรเปน็เงนิสดหรือเทยีบเทา่
เงนิสด การใหห้รอืการรบัของขวญั อาจกระทำาไดห้ากทำาดว้ยความ
โปร่งใส หรือทำาในที่เปิดเผย หรือ สามารถเปิดเผยได้ กรรมการ  
ผูบ้ริหาร และพนกังาน  สามารถรับการเลีย้งรับรองทางธรุกจิได ้ 
เพือ่ประโยชน์ ในธรุกจิของบริษัทฯ และพงึหลกีเลีย่งการรับเลีย้ง
รบัรองในลักษณะทีเ่กินกว่าเหตุความสัมพนัธป์กติจากบคุคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือจะเป็น คู่ค้าในอนาคต

•    การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล  : บริษัทฯไม่มีนโยบายเสนอ
เงิน สิ่งจูงใจของกำานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ  
แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
ตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของ 
บริษัทฯ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน และ
ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯไดจั้ดให้มีช่องทางรบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยประกอบ
ด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเร่ืองเบาะแสการกระทำาผิดหรือ 
    ข้อร้องเรียน
5. ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน
6. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. ขั้นตอนดำาเนินการ

7.1 การลงทะเบียน และส่งเรื่องต่อไป
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
7.3 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ผู้ดูแล
เรื่องร้องเรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
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คืบหน้าและช้ีแจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย 
ได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน

•  ผู้รับข้อร้องเรียน/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็น
ความลับ/คำานึงถึงความปลอดภัย โดยกำาหนดมาตรการคุ้มครอง
พนักงานท่ีร้องเรียน และ/หรือ ผู้ท่ีให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่
เป็นธรรม

•  กรณีที่ผู้ร้องเรียน/ผู้ที่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จริง เหน็ว่าตนอาจไดรั้บความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกดิความ
เดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำาหนดมาตรการ
คุม้ครองทีเ่หมาะสมก็ได ้หรอือาจกำาหนดมาตรการคุม้ครองโดย
ไมม่กีารรอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เปน็เร่ืองท่ีมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิความ
เดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

•  ผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ 
เสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

5.  ชอ่งทางในการแจ้งเรือ่งเบาะแสการกระทำาผิดหรอืข้อรอ้งเรียน

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

5.2 สำานักเลขานุการบริษัท โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
ยื่นส่งโดยตรง

•  ท่ีอยู่ สำานักงานเลขานุการบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
 ช้ัน 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขท่ี 2992/301-303 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)

5.3  สำานักงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปน้ี
•  โทรศัพท์ 02-716-5555
•  E-mail internalaudit@ichitangroup.com
•  โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์หรือย่ืนส่งโดยตรง
 ท่ีอยู่ สำานักงานตรวจสอบภายใน  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
 ช้ัน 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขท่ี 2992/301-303 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (10310)

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปน้ี
• E-mail
 คณะกรรมการตรวจสอบ Email : 
 auditcommittee@ichitangroup.com
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ Email : 
 internalaudit@ichitangroup.com
 เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบสวนและรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

6. กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องในข้ันตอนการรับแจ้งเร่ืองเบาะแสการกระทำาผิดหรือ
ข้อร้องเรียน “เร่ืองร้องเรียน” ได้แก่

6.1 ผู้แจ้งข้อมูล (Caller or Claimer) : ผู้แจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์/ 
โทรสาร /E-mail หรือจดหมายท้ังจากภายในและภายนอกบริษัทฯ

6.2 ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน (Case Coordinator) :  
ผู้ทำาหน้าท่ีรับเร่ือง และเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และเก็บผลสรุปของ                        
การดำาเนินงาน ได้แก่ CG Report สำานักเลขานุการบริษัท สำานัก
ตรวจสอบภายใน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและบริษัทฯ คาดหวังให้ทุก
คนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเร่ือง
ดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำาเนิน
การ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อ
ไป และตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีการให้ความ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกำากับดูแลด้วย ซ่ึงเป็น 
หลักการที่บริษัทฯเห็นว่าสมควรนำามาใช้กับบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียนและ
ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้บังคับบัญชา
และหน่วยงานเก่ียวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯได้ทำาหน้าท่ีดูแลและให้คำา
แนะนำาตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำาต่างๆ 
ของพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเร่ืองดังกล่าวจะ
ได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำาด้วยความสุจริตใจ

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเช่ือว่ามีเหตุอันควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การกำากับ ดูแลกิจการที่ดี จรรยา
บรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำาหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ของบริษัทฯ พนกังานหรือเจ้าหนา้ที ่ควรสอบถามหรือปรึกษาผูบ้งัคบั
บัญชาก่อนเป็นลำาดับแรก อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่แน่ใจหรือไม่
สะดวกใจที่จะทำาเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้
- กรณีเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเป็นผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป แจ้งเรื่องได้ที่ CG Report หรือสำานักเลขานุการบริษัท 
หรือ สำานักงานตรวจสอบภายใน หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
- กรณีเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับประธานกรรมการบริหาร แจ้งเร่ือง
โดยตรงได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ

3. บุคคลผู้สามารถแจ้งเร่ืองเบาะแสการกระทำาผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก  
ทีพ่บเหน็หรอืทราบหรือสงสัยวา่มกีารกระทำาทีฝ่า่ฝนืกฎหมาย ระเบยีบ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ 
ข้อกำาหนด หรือกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของบริษทัฯ โดยผู้บริหาร และพนกังาน 
หรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทฯ

4. การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำาผิด
หรือข้อร้องเรียน 

พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำาหรือให้ข้อ
มูลใดๆ ตามขอบเขตในข้อ  2 ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้าย
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองท่ี
เหมาะสมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน 
สถานที่ทำางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการ
อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้น้ัน ทั้งนี้ ถ้ามี
ความจำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคล
ใดก่อนที่จะดำาเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
• ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถ

เลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยน้ันจะไม่ปลอดภัย 
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำาให้บริษัทฯ สามารถรายงานความ



       57

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

6.3 ผูด้แูลเร่ืองรอ้งเรียน  (Case  Owner) :  ผู้บงัคบับญัชาโดยตรง
ของผู้ท่ีถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปของหน่วย
งานที่ถูกร้องเรียน และในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ไม่อยู่ปฏิบัติงานเป็นระยะยาว ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้
ดแูลเร่ืองรอ้งเรียนดงักลา่วเป็นผูด้แูลเรือ่งร้องเรียนตามความ
หมายของข้อนี้แทน

6.4 ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources, HR) : 
      ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

6.5 ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer, CEO) 
: ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทฯ

6.6 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit  Committee)

6.7 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

7. ขั้นตอนการดำาเนินการ

7.1 การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป

(1) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และ
กำาหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเร่ืองท่ีร้องเรียนแก่ ผู้ร้อง
เรียน ดังนี้

•  กรณีที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้
ดำาเนินการโดยด่วนที่สุด

•  กรณีอื่น ให้ดำาเนินการโดยเร็ว
•  กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่น คำาถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การ

จ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเร่ือง แต่จะส่งเร่ืองให้
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อตอบกลับแก่
ผู้สอบถาม

(2) ผูป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียนลงบนัทกึข้อมลูจากผูร้้องเรียนดงันี้
•  ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
•  วันที่ร้องเรียน
•  ชื่อบุคคล หรือ เหตุการณ์ที่ร้องเรียน
•  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

(3) เมื่อลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว ให้กำาหนดช้ันความลับตา
เนื้อหาของเร่ือง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป) และ
ดำาเนินการดังนี้

•  ส่งไปให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนดำาเนินการหาข้อเท็จจริง และสั่ง
การตามอำานาจหน้าที่ที่มี

•  สง่สำาเนาใหฝ้า่ยบริหารทรัพยากรบคุคลทราบเบือ้งตน้ เพือ่เตรียม
ให้คำาแนะนำาการดำาเนินการด้านระเบียบวินัยหรืออื่นๆ

•  ส่งสำาเนาให้ประธานกรรมการบริหารทราบด้วย
•  กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร  

ให้ส่งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ
•  ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำาเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนำา

ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป หาก
ต้องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายบริหาร
ทรพัยากรบคุคล เพือ่ใหก้ารลงโทษเปน็ไปตามมาตรฐานโทษดว้ย 
และหากผูด้แูลเร่ืองร้องเรียนไมม่อีำานาจสัง่ลงโทษ ก็ใหเ้สนอเปน็
ลำาดับชั้นไปจนถึงผู้มีอำานาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อ
เท็จจริง การดำาเนินการ และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้
ประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน 

เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการด้วย
•  กรณเีปน็เรือ่งร้องเรียนจากผูท่ี้ไม่ระบุช่ือ และไม่สามารถหาข้อมลู

เพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนนั้นไปที่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน 
เพื่อขอแนวทางการดำาเนินการที่เหมาะสมต่อไป หากประธาน
กรรมการบริหาร เห็นว่า ไม่สามารถดำาเนินการเรื่องร้องเรียน
ได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิดเรื่องไป ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่ง
สำาเนาใหผู้ป้ระสานงานเร่ืองร้องเรียนทราบ เพือ่รายงานแกค่ณะ
กรรมการตรวจสอบด้วย

•   หากผูด้แูลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบข้อเทจ็จริงแลว้ พบวา่ผูถ้กู
ร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเร่ืองที่เกิดจากความเข้าใจผิด 
หรือได้ให้ข้อแนะนำาแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการ
ประพฤติหรือปฏิบัติท่ีเหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้
ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนเสนอ
เรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำาดับเหนือขึ้นไป 1 ขั้น เพื่อขอ
อนุมัติปิดเร่ือง และสำาเนาเร่ืองให้ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน
เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

•  กรณีเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร  
ให้พจิารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสั่งการ

7.3  การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
•   ผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียนดำาเนินการตามคำาสั่งการของประธาน

กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั (แล้วแตก่รณี) และ 
ใหข้้อแนะนำาใหม้กีารประพฤตหิรือปฏบิตัทิีเ่หมาะสมตอ่ไป และแจ้ง
ผลการดำาเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบด้วย

•   ผูป้ระสานงานเรือ่งร้องเรียนแจ้งผลการดำาเนนิการใหก้บัผูร้้อง
เรียนทราบ และบันทึกผลของการดำาเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้อง
เรียนไว้ โดยนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นราย
ไตรมาส

•  ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข  
(ถ้ามี) และรายงานให้ประธานกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ

7.4 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง
  การแจ้งเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำา หรือให้ข้อมูล

ใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำาโดยไม่สุจริต หรือทำาผิดช่องทาง  
ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มบริษัทฯ บุคคลน้ันจะได้รับโทษ
ทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ 
ได้รับความเสียหาย  บริษัทฯ จะพิจารณาดำาเนินคดีกับบุคคลน้ันๆ ด้วย

7.5 ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ผู้ดูแลเร่ืองร้อง
เรียน และ ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ในกรณีท่ีผู้ประสานงานเร่ืองร้อง
เรียนหรือผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ี ผู้
ประสานงานเร่ืองร้องเรียนหรือผู้ดูแลเร่ืองร้องเรียน และผู้บังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปของผู้ละเลย จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย

ในปี 2559 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำาผิดเก่ียวกับการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯได้มี การจัดการ
อบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและมาตรการท่ีเก่ียวข้อง
ต้ังแต่ปี 2557 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯเพ่ือให้พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงความสำาคัญของนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนเองในการป้องกันการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในบริษัทฯ
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รายงานประจำาปี 2559

รายการระหว่างกัน  

ลักษณะของรายการระหวา่งกนัและนโยบายในการทำารายการระหวา่งกัน

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้เปิดเผยรายละเอียด
การทำา รายการระหวา่งกนักบักจิการและบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ขอ
งบริษัทฯไว้ในงบการเงนิประจำาป2ี559 ซ่ึงรายการสว่นใหญ่เปน็การทำา
รายการระหวา่งบริษทัฯกบักจิการในกลุม่บริษทัฯหากรายการทีเ่กดิข้ึนที่
มิใช่เปน็รายการธรุกจิปกต ิผู้บริหารหรือผู้มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้ๆจะ
ไม่มีสว่นอนุมัติในรายการดงักลา่วเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำากบัดแูล
กจิการทีด่แีละเปน็จริยธรรมของกรรมการและหากมกีารประเมนิราคาก็
จะใช้บรษัิทประเมนิทีข้ึ่นทะเบยีนกบัสำานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัยเ์ปน็ผูป้ระเมนิเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบหรอืความเหมาะ
สมทั้งนี้เมื่อมีรายการเกิดขึ้นทางบริษัทฯจะมีการเปิดเผยสารสนเทศสู่
สาธารณะผ่านระบบSet Portal ภายในเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำาหนด โดยในปี 2559 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ 

1) บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์

1 นายตัน  ภาสกรนที (นายตัน) • กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2 นางอิง ภาสกรนที (นางอิง) • กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3 นางสาววริษา ภาสกรนที (นางสาววริษา) • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรสาวนายตัน

4   บริษัท ไอ แอม กรีนที จำากัด (IGT)
   ดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายเคร่ืองดื่มให้บริษัทฯและได้รับสิทธิ์จาก 

นาย  ตัน ภาสกรนที ในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน  
รูปวาด สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตันเป็นระยะ
เวลา 5 ปี

• น.ส. ธัญธิตา ภาสกรนที ซึ่งเป็นพี่สาวนายตันเป็น ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ 80.0%

5 บริษัท เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มาเนจเม้นท์ จำากัด 
(JPRM)ดำาเนินธุรกิจร้านอาหาร

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
• นายตนัและนางอิง ภาสกรนทเีป็นผู้ถอืหุน้ใหญ ่ดว้ยสดัสว่นการ

ถือหุ้นรวม 96.0% 

6 บริษัท ภาสกรนที จำากัด (PAS)
     ดำาเนินธุรกิจโรงแรม

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
• นางอิง และนางสาววริษา ภาสกรนทีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วย

สัดส่วนการถือหุ้นรวม 80.0% 

7 บริษัท กิน กับ ตัน จำากัด (KIN)
     ดำาเนินธุรกิจร้านอาหาร

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
• นางอิง ภาสกรนทเีปน็ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ 79.7% 

8 บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำากัด (TAN)
       ดำาเนนิธรุกจิใหเ้ช่าและบรกิารพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิารพืน้ทีส่นามฟตุบอล

• นายตันและนางอิง ภาสกรนที และ นางสาว วริษา ภาสกรนที 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 91.1%

9 บริษัท อีซิลี่ จำากัด (EZL)
     ดำาเนินธุรกิจร้านอาหาร

• นางสาววริษา ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวม 52.8%

10 บริษัท ตันบุญ จำากัด (TANBOON)
     ดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• นายตันและนางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 
50.0%

11  บริษัท ทีวายแมริเอจ สตูดิโอ จำากัด (TYM) 
      ดำาเนินธุรกิจถ่ายภาพแต่งงาน

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
• นางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยสัดส่วน 65.0%

12  บริษัท ตัน อิง  แอสเซ็ท จำากัด (TEA)
      ดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นางอิง ภาสกรนที
• นายตันและนางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 

91.1%

13   บริษัท เสือติดปีก  ครับ จำากัด (Tiger)
       ดำาเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์  รายการบันเทิง
       โฆษณา และสื่อโฆษณา

• มีกรรมการร่วม ได้แก่ นายตัน และนางอิง ภาสกรนที
• นายตันและนางอิง ภาสกรนที เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นรวมกัน 

50.0%

14   บริษัท กิน ร้อง ดื่ม จำากัด (KRD) 
       ดำาเนินธุรกิจร้านอาหารและคาราโอเกะ

• นางอิง ภาสกรนท ีเปน็ผูถ้อืหุน้ใหญดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ 46.8%
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการปี 2559 ปี 2558

1  บริษัท ไอ แอม  
    กรีนที จำากัด
    (IGT)  

รายได้ค่าขายสินค้า
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

657.75
40.67

881.03
44.11

•   รายการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้แก่ IGT 
ซ่ึงเปน็ผูจั้ดจำาหนา่ยในช่องทางTraditional Trade ตามสญัญา
ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 – 
30 มิ.ย. 2560
•  กำาหนดราคาขายโดย IGT ต้องซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
จากบริษัทฯ ตามราคาขายของบริษัทฯ ซ่ึงมีผลอยู่ ณ วันที่ 
IGT ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ ออกใบแจ้งหนี้ 
โดยราคาขายใกล้เคียงกับผู้จัดจำาหน่ายรายอ่ืนของบริษัทฯ ใน
ช่องทางจัดจำาหน่ายเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของ IGT ไม่ทับ
ซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของผู้จัดจำาหน่ายรายอ่ืนซ่ึงบริษัทฯ ใช้
บริการอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ ให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถ
เข้าไปสูฐ่านลกูคา้ทีม่ากข้ึน นอกจากนี้ในสว่นของโครงสร้างราคา 
ทางบริษัทฯ มีนโยบายกำาหนดโครงสร้างราคาที่ยุติธรรมและ
สามารถแข่งขันได้ โดยหากเทียบกับคู่ค้ารายอื่น บริษัทฯ มีการ
กำาหนดโครงสร้างราคาขายให้ IGT สูงกว่าคู่ค้ารายอื่น จึงเห็น
วา่รายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและเปน็ไปตามแนวทาง
การดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

คา่ใช้จ่ายสำาหรับกจิกรรม
สง่เสริมการขาย   -  โปร
โมช่ันสนิคา้แถมรายเดอืน

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

62.05

11.87

71.05

14.80

•  รายการดังกล่าวคือการชำาระเงินคืนค่าสินค้าแถมที่ผู้จัด
จำาหน่ายแถมให้ลูกค้า ซึ่งเป็นการแถมตามโปรโมชั่นประจำาเดือน 
ม.ค.- ธ.ค. 2559 ซ่ึงการสง่เสริมการขายดงักลา่วเปน็ไปตาม
ที่กำาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่ายสินค้าในแต่ละเดือน
และได้รับการอนุมัติโดยรองกรรมการผู้อำานวยการ โดยการ
จ่ายเงินคืนค่าสินค้าแถมเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคา
ขายสินค้าให้ IGT ซ่ึงเป็นวิธีการเดียวกันกับผู้จัดจำาหน่ายราย
อื่นในช่องทางเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการโปรโมช่ันสนิคา้
แถมรายเดือน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นแนวทางการ
ดำาเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ โปรโมช่ันสินค้าแถมประจำาเดือนได้รับ
การทบทวนโดยผูบ้ริหารและไดรั้บการอนมุตัโิดยรองกรรมการ
ผู้อำานวยการ รวมถึงเป็นการคืนในราคาเดียวกันกับราคาขาย
สนิคา้ให ้IGT ซ่ึงบริษัทฯ ก็ไดป้ฏบิตัวิธิเีดยีวกนักบัผูจั้ดจำาหนา่ย
รายอื่นในช่องทางเดียวกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯมีการเข้าทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ดังรายระเอียดต่อไปนี้
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รายงานประจำาปี 2559

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการปี 2559 ปี 2558

1  บริษัท ไอ แอม  
กรีนที จำากัด (IGT)  
(ต่อ)

คา่ใช้จ่ายสำาหรับกจิกรรม
ส่งเสริมการขาย – 
ของที่ระลึก

0.87

 

0.56 •  เป็นรายการสั่งซื้อของที่ระลึกสั่งทำาพิเศษจาก IGT เพื่อนำา
มาใช้ในการสง่เสรมิการขายของ  บริษัทฯ (ตุก๊ตารูปนายตนัและ
สนิคา้ทีร่ะลกึเช่นกระเปา๋ กระปกุออมสนิ แกว้น้ำา ทีแ่สดงและขาย
บริเวณตันแลนด์ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ) 
•  รายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการ
ผลิตและจำาหน่ายสินค้าที่มีรูปนายตัน รูปวาด สัญลักษณ์ และ
ผลงานออกแบบของนายตัน ระหว่างนายตัน กับ IGT ลงวัน
ที่ 1 ก.ค. 2554 โดยนายตัน อนุญาตให้นำารูปนายตัน รูปวาด 
สัญลักษณ์ และผลงานออกแบบของนายตัน ไปผลิตเป็นรูปปั้น
และสนิคา้ทีม่รูีป รูปวาด สญัลกัษณ์และผลงานออกแบบดงักลา่ว 
ตีพิมพ์ ติด หรือประทับอยู่เพื่อจำาหน่ายให้แก่บริษัทที่นายตัน 
เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เท่านั้น โดยนายตัน ไม่คิดค่า
ตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากนี้ นายตัน สงวนสิทธิ์
ในการกำาหนดราคาสินค้าที่ IGT จัดจำาหน่าย โดย IGT สามารถ
บวกกำาไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 เพื่อ
เป็นค่าดำาเนินการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การซ้ือสนิคา้ของทีร่ะลกึทีม่รูีปนายตนัและผลงานออกแบบของ
นายตันจาก IGT มาขายบริเวณศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์เนื่องจาก
ในระยะแรกบริษัทฯ ต้องการที่จะสร้างแบรนด์ ให้แข็งแกร่งและ
เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วจึงได้ใช้นายตันเป็นพรีเซ็นเตอร์ รวม
ถึงขายสินค้าที่มีรูปนายตันและผลงานออกแบบของนายตันดัง
กล่าวมาขายและดึงดูดผู้ที่มาเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีนโย
บายที่จะให้แบรนด์ของบริษัทฯยึดติดกับตัวนายตันแต่เพียงผู้
เดียว บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้พรีเซ็นเตอร์บุคคลอื่นๆที่เหมาะสม
เพื่อโฆษณาและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในอนาคตต่อไป 
นอกจากนี ้สนิคา้ดงักลา่ว บริษทัฯ ซ้ือมาและจำาหนา่ยตอ่ในราคา
ท่ีสูงกว่าราคาทุน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงเงื่อนไข
การดำาเนินการ  เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ จึงเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีราคาที่เป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

2 บริษัท เจแปนนีส 
ไพร์ม เรสเตอร์-รองส์  
มาเนจเม้นท์ จำากัด 
(JPRM)

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 0.09 0.02 •  เป็นรายการค่ารับรอง โดยบริษัทฯ ซื้ออาหารจาก JPRM 
เพื่อรับรองลูกค้า โดยราคาอาหารสำาหรับการรับรองคิดราคา
ปกติเหมือนลูกค้า JPRM ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งราคาอาหารสำาหรับการรับรอง
คิดราคาปกติเหมือนที่คิดกับลูกค้า JPRM ทั่วไป จึงมีความเห็น
วา่รายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผลและเปน็ไปตามแนวทาง
การดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

3  บริษัท ภาสกรนที
จำากัด (PAS)

ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก 0.01 0.11 • รายการซ้ือหอ้งพกัจาก PAS ซ่ึงดำาเนนิธรุกจิทีพ่กัตากอากาศ 
วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
นำามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
•  ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 50%

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าห้องพัก 50% เพ่ือนำามา
ใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดัง
กล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็น
ไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการปี 2559 ปี 2558

4  บริษัท กิน กับ ตัน 
จำากัด (KIN) 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

0.72
-

0.41
0.02

•   รายการซ้ืออาหารจากร้านอาหารของ KIN เพือ่รบัรองลกูคา้ 
•   รายการค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรับรองลูกค้าเป็น  
ไปเพือ่ประโยชนข์องบริษทัฯ อกีทัง้รายการดงักลา่วคดิคา่ อาหาร
ราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KIN ทั่วไป จึงถือได้ว่ารายการดัง
กล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทางการดำาเนิน
ธุรกิจโดยปกติ

ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

0.38
0.05

0.40
0.02

•   เปน็รายการซ้ือไอศครีม (จาเลโต้) พร้อมอปุกรณ์ในแบรนด ์
เมลมี เพื่อนำามาขายให้ก้บผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์
•  กำาหนดราคาขายโดยคิดราคาส่ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่การซ้ือวตัถดุบิดงักลา่ว
เปน็ไปเพือ่ประโยชนข์องบริษัทฯ อีกทัง้รายการดงักลา่วบริษทัฯ 
ซื้อมาและจำาหน่ายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาทุน ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ จึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

5  บริษทั ตนั แอสเซ็ท 
จำากัด (TAN)

ค่าใช้จ่ายซื้อหนังสือ - 0.53 •  รายการซื้อหนังสือ “วิถีไม่ตัน” จาก TAN เพื่อนำามาแจกเป็น
ของขวัญ และขายบริเวณตันแลนด์ นิคมอุตสหกรรรมโรจนะ 
•  กำาหนดราคาขายโดยคิดราคาขายส่ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่การซ้ือหนังสือเพือ่นำามา
แจกเปน็ของขวัญเป็นการประชาสัมพนัธ์ ใหก้บับริษัทฯ ทางอ้อม
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถซื้อหนังสือได้
ในราคาขายสง่ จึงถอืไดว้า่รายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผล

ค่าเช่าป้ายโฆษณา
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

0.36
-

0.36
0.03

•  เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์
สินค้า ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำาปี 2558 
และ 2559
•  กำาหนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชนต์อ่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดรั้บสว่นลดคา่เช่าปา้ย 40% 
เพือ่นำามาใช้ในกจิกรรมการประชาสมัพนัธข์องบริษทัฯ ถอืไดว้า่
รายการดงักลา่วมีประโยชน์ตอ่บริษทัฯ และมีความสมเหตสุมผล 
รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

6  บริษัท อีซิลี่ จำากัด 
(EZL)

ค่ารับรอง 0.03 0.04 •   รายการคา่รับรองโดยบริษทัฯ ซ้ืออาหารจาก EZL เพือ่รับรอง
ลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิด
ค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน EZL ทั่วไป จึงถือได้ว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
การดำาเนินธุรกิจโดยปกติ
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รายงานประจำาปี 2559

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการปี 2559 ปี 2558

7  บริษัท ตันบุญ 
จำากดั (TANBOON) 

ค่าใช้จ่ายซื้อห้องพัก 0.47 0.47 •  รายการซือ้หอ้งพกัจาก TANBOON ซ่ึงดำาเนนิธรุกจิโรงแรม
อิสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำามาใช้ในการส่งเสริมการขาย
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการรับรองลูกค้า 
•  ซื้อห้องพักในราคาส่วนลดพิเศษ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชนต์อ่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับสว่นลดคา่หอ้งพกั  เพือ่นำา
มาใช้ในกจิกรรมการประชาสมัพนัธข์องบริษทัฯ ถอืไดว้า่รายการ
ดงักลา่วมปีระโยชนต์อ่บริษทัฯ และมคีวามสมเหตสุมผล รวมถงึ
เป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

8  บริษัท ทีวายแมริ
เอจ สตูดิโอ จำากัด 
(TYM)

ค่าบริการอื่น 0.04 - • รายการค่าบริการถ่ายภาพและแต่งหน้าเพื่อใช้ในการจัดทำา
รายงานประจำาปีจาก TYM 
•  กำาหนดราคาส่วนลดพิเศษ 50%

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับส่วนลดค่าบริการพิเศษ 
ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสม
เหตสุมผล รวมถงึเปน็ไปตามแนวทางการดำาเนนิธรุกจิโดยปกติ

9  บริษัท ตัน อิง 
แอสเซ็ท จำากดั (TEA)

ค่าเช่าป้ายโฆษณา 0.43 - •  เป็นการเช่าป้ายโฆษณาเพื่อลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์
สินค้า ตามแผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำาปี 2559
•  กำาหนดราคาขายโดยคิดให้ส่วนลด 40%

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชนต์อ่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดรั้บสว่นลดคา่เช่าปา้ย 40% 
เพือ่นำามาใช้ในกจิกรรมการประชาสมัพนัธข์องบริษทัฯ ถอืไดว้า่
รายการดงักลา่วมีประโยชน์ตอ่บริษทัฯ และมีความสมเหตสุมผล 
รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

10 บริษัท เสือ 
ติดปีก ครับ จำากัด 
(Tiger)

ค่าเช่าป้ายโฆษณา 2.20 - •  เป็นการลงสื่อโฆษณาส่งเสริมแบรนด์สินค้า และสร้างภาพ
ลกัษณ์ของบริษัทท่ีแบ่งปนัสูส่งัคมผา่นรายการ “เสอืตดิปกี”ตาม
แผนงบประมาณของฝ่ายการตลาดประจำาปี 2559
•  กำาหนดราคาคิดราคาปกติเหมือนลูกค้า Tiger ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ โดยเปน็การสร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ต่อสงัคม
ของบริษัท และเป็นรายการค่าโฆษณาปกติของบริษัทตามแผน
งบประมาณของฝ่ายการตรลาด ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมี
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไป
ตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจโดยปกติ
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการปี 2559 ปี 2558

11  บริษัท กิน ร้อง 
ดื่ม จำากัด (KRD)

ค่ารับรอง 0.05 - •   รายการคา่รบัรองโดยบริษัทฯ ซ้ืออาหารจาก KRD เพือ่รับรอง
ลูกค้าและค่าอาหารคิดราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวคิด
ค่าอาหารราคาปกติเหมือนลูกค้าร้าน KRD ทั่วไป จึงถือได้ว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามแนวทาง
การดำาเนินธุรกิจโดยปกติ

12 คณุองิ ภาสกรนที ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย 10.00 - •  เป็นรายการส่งเสริมการขาย “แคมเปญซัมเมอร์โปรโมช่ัน
ปี 2559” ซ่ึงเป็นแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร
•   กำาหนดราคาขายโดยเทยีบเคยีงแลว้ต่ำากวา่ราคาประเมนิของ
หลักทรัพย์โดยผู้ประเมินอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชนต์อ่บริษัทฯ โดยราคาซ้ือเปน็ราคาทีต่่ำากวา่ราคาประเมนิ 
และเป็นไปตามแผนการตลาด ในกจิกรรมสง่เสริมการขายของบ
ริษัทฯ ถอืไดว้า่รายการดงักลา่วมปีระโยชนต์อ่บรษิทัฯ และมคีวาม
สมเหตสุมผล รวมถงึเปน็ไปตามแนวทางการดำาเนนิธรุกิจโดยปกติ

13 คณุวรษิา ภาสกรนที ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย 15.00 - • เป็นรายการส่งเสริมการขาย “แคมเปญซัมเมอร์โปรโมช่ัน
ปี 2559” ซ่ึงเป็นแผนการตลาดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร
• กำาหนดราคาขายโดยเทียบเคียงแล้วต่ำากว่าราคาประกาศขาย
ของเจ้าของโครงการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยราคาซ้ือเป็นราคาท่ีต่ำากว่าราคาตลาด 
และเป็นไปตามแผนการตลาด ในกิจกรรมส่งเสริมการขายขอ
งบริษัทฯ ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
มีความสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นไปตามแนวทางการดำาเนิน
ธุรกิจโดยปกติ
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3) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
   
บริษัทฯ ทำารายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคำานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ การทำารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุกรายการเป็น
รายการตามธรุกจิปกต ิหรอืเปน็รายการทีม่คีวามจำาเปน็และมคีวามสม
เหตสุมผลเพือ่สนบัสนนุธรุกจิปกตขิองบริษัทฯ โดยเงือ่นไขตา่งๆ ของ
รายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนจะถูกกำาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ปกติและเป็นไปตามราคาตลาด และดำาเนินการเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับ
ลูกค้าทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน สำาหรับการกู้ยืมเงิน
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ดำาเนินการไปเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ตามความจำาเป็นเท่านั้น

4) มาตรการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อนุมัติรายการระหว่างกันโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบ
ริษัทฯ เป็นสำาคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติขอ
งบริษัทฯ และผ่านข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทัฯ รว่มพจิารณาถงึผลกระทบและให้
มีการกำาหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือน
การทำารายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษัทฯ อาจ
มรีายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษัทฯ จงึขออนมุตัิในหลกัการใหฝ้า่ย
จัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้น
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่
สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำารายงานสรุปการทำา
ธรุกรรมเพือ่รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำานวยการ
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ มส่ีวนไดเ้สียหรือมคีวามขัดแยง้ทางผล
ประโยชน ์กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีผู้นัน้ไมม่อีำานาจในการอนมุตัริายการ
ดงักล่าวกบับรษิทัฯ ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการ
พจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิข้ึน บริษัทฯ จะจัดใหผู้เ้ช่ียวชาญ
อิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำา
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจ
สอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ทีส่ำาคญัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ไดรั้บการตรวจสอบจากผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ

5) นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทัฯ มนีโยบายในการทำารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิข้ึนในปจัจุบนัและใน
อนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ด้วยนโยบายการกำาหนดราคาที่เป็นธรรมและ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติที่
ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการการกำากับกิจการที่ดี ถูก
ต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามอำานาจอนุมัติการ
ทำารายการระหว่างกัน
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6)  สรุปสาระสำาคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สำาคัญ

6.1สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่าย
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาแต่งตั้งบริษัท ไอ แอม กรีนที จำากัด ให้เป็นผู้จัดจำาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ โดยสัญญาฉบับ
นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

คู่สัญญา : บรษิทั ไอ แอม กรีนท ีจำากดั (“ผูจั้ดจำาหนา่ย”) กบับริษัทฯ (“ผูผ้ลติ”)

วันที่ทำาสัญญา : 20 มิถุนายน 2557

วันที่สัญญามีผล : 1 กรกฎาคม 2557  

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

อาณาเขต : ผู้ผลิตตกลงให้ผู้จัดจำาหน่ายเป็นผู้จัดจำาหน่ายสำาหรับผลิตภัณฑ์
เครือ่งดื่มของบริษัทฯ ตามที่ได้ตกลงกัน ในช่องทางการค้าทัง้หมด
ในประเทศไทย ยกเว้นช่องทาง Modern Trade

ราคาและเงื่อนไขการชำาระเงิน : ผูจ้ดัจำาหนา่ยตอ้งซ้ือผลติภณัฑ์จากผูผ้ลติตามราคาขายของผูผ้ลติ 
ซ่ึงมีผลอยู่ ณ วันที่ผู้จัดจำาหน่ายขายผลิตภัณฑ์นั้นให้แก่ลูกค้าและ
ผู้ผลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยราคาดังกล่าวได้ระบุไว้ ในสัญญา และ 
ผู้จัดจำาหน่ายจะขายสินค้าให้กับร้านค้าตามโครงสร้างราคาท่ีผู้ผลิต
กำาหนดไว้ในสัญญา

ศูนย์กระจายสินค้าและ การจัดส่งไปศูนย์กระจายสินค้า : ผูจั้ดจำาหนา่ยจะตอ้งหาพืน้ทีเ่กบ็สนิคา้ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอเพือ่ให้
ผู้ผลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้ผู้จัดจำาหน่าย

ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยผู้จัด
จำาหน่ายจะแจ้งให้ผู้ผลิตได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเอง

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ : กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่ ในศูนย์กระจายสินค้าเป็น
ทรัพย์สินของ ผู้จัดจำาหน่าย

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย : ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าชำารุดบกพร่องออกจากท้องตลาด : กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิต: ผู้ผลติเปน็ผูรั้บผดิชอบตน้ทนุ
และคา่ใช้จ่ายในการจัดเกบ็สนิคา้ทีช่ำารุดบกพร่องออกจากทอ้งตลาด

กรณีผลิตภัณฑ์ที่ชำารุดบกพร่อง: ผู้ผลิตตกลงรับผิดชอบและ 
ชำาระคืนให้แก่  ผู้จัดจำาหน่ายในอัตราตามที่ตกลงกัน

กรณีเป็นความผิดพลาดของผู้จัดจำาหนา่ย: ผูผ้ลติไมต่อ้งรับผดิชอบ

การบอกเลิกสัญญา : การบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปน้ี 
ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ 

1) คู่สัญญาฝ่ายใดมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
เลิกบริษัท หรือชำาระบัญชี

2) คู่สัญญาฝ่ายใดกระทำาผิดสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือเรียกร้อง
จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย : ผู้ผลิตจะต้องกำาหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำาเตือนและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ์ทีถ่กูตอ้งและชัดเจนตามสมควรและรับผดิตอ่ความเสยีหาย
ทีเ่กดิข้ึนจากสนิคา้ไมป่ลอดภยัทัง้หมดแตเ่พยีงฝา่ยเดยีว โดยปอ้งกนั
ผู้จัดจำาหน่ายมิให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากข้อเรียกร้อง คดี ข้อ
กลา่วหา คา่ปรบัทีเ่กดิขึน้จากสินคา้ที่ไมป่ลอดภยัอันเนือ่งจากการใช้

ข้อมูลที่เป็นความลับ : ตอ้งไมเ่ปดิเผยข้อมลูทีเ่ปน็ความลบัแกบ่คุคลอืน่ โดยใหม้ผีลตอ่ไป 3 
ปี หลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก
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คู่สัญญา : นายตัน ภาสกรนที (“ผู้อนุญาต” หรือ “นายตัน”) กับ
บริษัท ไอ แอม กรีนที จำากัด (“ผู้ได้รับอนุญาต”) 

วันที่ทำาสัญญา : 1 กรกฎาคม 2559  

วันที่สัญญามีผล : 1 กรกฎาคม 2559  

อายุสัญญา : 5 ปี (1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2564)  

ค่าตอบแทนสิทธิ : อนุญาตไม่คิดค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใดๆ สำาหรับสิทธิที่ผู้ได้
รับอนุญาตได้รับตามสัญญาฉบับนี้

การผลิตและการขายสินค้า : ในการผลิตรูปปั้นและสินค้าที่มีรูปผู้อนุญาต รูปวาด สัญลักษณ์และ
ผลงานออกแบบของผู้อนุญาตดังกล่าวตีพิมพ์ ติด หรือประทับ
อยู่นั้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำาเนินการผลิตหรือว่าจ้างบุคคลอื่น
เพื่อผลิตสินค้าที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของ 
ผู้ได้รับอนุญาตเอง

ราคาจำาหน่ายสินค้า : ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ในการกำาหนดราคาสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตจัด
จำาหน่าย โดยผู้ได้รับอนุญาตสามารถบวกกำาไรเพิ่มจากต้นทุนสินค้า
ได้ไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 เพื่อเป็นค่าดำาเนินการ

หน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต : ผู้ไดรั้บอนญุาตไมม่สิีทธทิีจ่ะโอนหรือจำาหนา่ยสิทธแิละหนา้ทีต่ามสญัญา
นี้ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหแ้กผู่อ่ื้น นอกจากจะไดร้บัการอนญุาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาตเท่านั้น

การบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้ระบุ
ไว้ในสัญญานีห้รือพยายามใช้ข้อตกลงในสัญญานีเ้พือ่วตัถปุระสงค์
อืน่ใดผูอ้นญุาตมสีทิธบิอกเลกิสญัญาทนัทโีดยทำาเปน็หนงัสอืสง่ทาง
ไปรษณยีล์งทะเบยีนและเมือ่สญัญานีส้ิน้สดุลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดกต็าม
สิทธิต่างๆ ท่ีผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญาน้ี จะสิ้นสุดลงและไม่มีผล
บังคับใช้อีกต่อไป

6.2สญัญาอนญุาตให้ใช้สทิธิในการผลติและจำาหนา่ยสนิคา้ทีม่รูีปนายตนั ภาสกรนท ีรูปวาด สญัลกัษณ์ และผลงานออกแบบของนายตนั ภาสกรนที
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รายงานประจำาปี 2559

คำาอธิบาย และ วิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน 

คำาอธบิายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการดำาเนินงานปี 2559
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

ภาพรวมการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเคร่ืองดื่มชาพร้อมดื่ม โดยในปี 
2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 
6,179.1 ลา้นบาท  6,339.6 ลา้นบาท  และ 5,338.3 ลา้นบาท ตาม
ลำาดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 99.5 ร้อยละ 99.7 และร้อยละ 99.6 ของ

โครงสร้างรายได้
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการขายสุทธิ 5,338.3 99.6 6,339.6 99.7 6,179.1 99.5

รายได้อื่น 23.5 0.4 17.2 0.3 29.8 0.5

รายได้รวม 5,361.8 100.0 6,356.8 100.0 6,208.9 100.0

ส่วนแบ่งตลาด* 40.4% 43.4% 43.8%

จำานวนรสชาติ 24รสชาติ 17 รสชาติ 19 รสชาติ

ต้นทุนขาย
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และ 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป

2,881.5 73.1 3,172.0 75.3 3,235.3 79.6

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 499.2 12.7 474.2 11.3 358.5 8.8

ค่าสาธารณูปโภค (เชื้อเพลิงแก๊ส, 
ไฟฟ้า, ประปา)

182.9 4.6 216.9 5.1 203.9 5.0

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 36.3 0.9 43.9 1.0 43.7 1.1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 124.1 3.1 125.5 3.0 102.8 2.5

อื่นๆ 219.9 5.6 182.2 4.3 121.0 3.0

รวมทั้งหมด 3,943.9 100 4,214.7 100 4,065.2 100

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 5,338.3 6,339.6 6,179.1

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 26.1 33.5 34.2

*ที่มา: ดัชนีค้าปลีกของ Nielsen 

ต้นทุนขาย

ในช่วง ปี 2557ถึงปี 2559 ต้นทุนขายโดยหลักของบริษัทฯ คือ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองคิดเป็นประมาณ 70 -80% ของต้นทุนขายรวม 
รายละเอียดต้นทุนขายปรากฏดังตารางด้านล่าง

บริษัทฯมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายร้อยละ 65.8   66.5 และ 73.9   ในปี2557 ปี2558 ปี 2559 ตามลำาดับสาเหตุที่สัดส่วน
ต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายในปี 2559  เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปี 2558  เนื่องจากในปี 2559 มีการแข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่ง 
ในหลาย ๆ ช่องทางการค้า  ทำาให้ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยของสินค้าลดลง เมื่อเทียบอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายมีผลทำาให้ อัตราเพิ่มขึ้น

รายได้รวม ตามลำาดับ ซึ่งสัดส่วนการขายชาพร้อมดื่ม มีแนวโน้มที่ลด
ลงอย่างต่อเนื่อง ตามลำาดับ ในปี 2557 รายได้จากการขาย จำานวน 
6,179.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของรายได้รวม และมีราย
ได้อื่นๆ จำานวน 29.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม 
สำาหรับปี 2558 รายได้จากการขาย จำานวน 6,339.6 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 99.7%  ของรายได้รวม และ มีรายได้อื่นๆ จำานวน 17.2  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของรายได้รวม ในปี 2559 บริษัทฯ มี
รายได้จากการขาย จำานวน 5,338.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.6 
ของรายได้รวม และ มีรายได้อื่นๆ จำานวน 23.5 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 0.4 ของรายได้รวม
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ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายหลักๆ คือ ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดย
ระหว่าง ปี 2557 ปี 2558และ ปี 2559  ค่าใช้จ่ายในการขายรวม
มีจำานวน 774.2 ล้านบาท 1,019.3 ล้านบาท และ 714.9 ล้านบาท 
ตามลำาดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 12.5% , 16.1% 
และ 13.4%  ตามลำาดับ
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำานวน 714.9 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 13.4 % ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มี
สดัสว่นของค่าใช้จ่ายในการขายตอ่รายไดจ้ากการขายที ่16.1% เน่ือง
จากบริษทัฯ มีการวางแผนการควบคมุคา่ใช้จ่ายใหล้ดลงสอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดที่ชะลอตัว

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมมี
จำานวน 250.4 ล้านบาท 130.9 ล้านบาท และ 202.6 ล้านบาท ตาม
ลำาดบัโดยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารหลกัๆ คอื คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน  
คา่เช่า คา่การกศุลสาธารณะ และการตัง้สำารองผลขาดทนุจากการดอ้ย
ค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยในปี 2559  ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารมีจำานวน 202.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558  เป็นจำานวน  
71.7 ลา้นบาท  คดิเปน็รอ้ยละ 54.8% ในจำานวนนีม้ผีลขาดทนุจากการ
ตัง้สำารองผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สิทธ ิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้
เป็นจำานวนเงิน 49.5 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าของบ
ริษัทฯ ในปี 2559 และ 2558 เท่ากับ (95.7) ล้านบาท  และ (48.7) 
ลา้นบาท  สว่นแบง่(ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุเพิม่ข้ึน 47.0 ลา้น เนือ่งจาก
มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดใน ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

กำาไรจากการดำาเนินงาน

ในป ี2559 บริษัทฯ มีกำาไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิไดจ้ำานวน 
500.4  ลา้นบาท คดิเปน็อตัรากำาไรจากการดำาเนนิงาน 9.3% ของราย
ได้รวม  ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจำานวน 491.4 ล้าน
บาท หรือลดลงเท่ากับ 49.5 % เนื่องจาก ในปี2559 ยอดขายไม่เป็น
ไปตามที่บริษัทฯตั้งเป้าหมายไว้ จากภาวะเศรษฐกิจอ่อนตัว  ตลาดชา
พร้อมดื่มไม่เติบโตมูลค่าตลาดลดลง 7% ประกอบกับการแข่งขันทาง
ด้านราคาสินค้ามีอยู่สูงในทุกๆ ช่องทางการตลาด
ในป ี2558 บริษทัฯ มกีำาไรจากการดำาเนินงานจำานวน 991.8 ลา้นบาท 
คดิเปน็อตัรากำาไรจากการดำาเนนิงาน 15.6% ของรายไดร้วม ลดลงจาก
งวดเดยีวกนัของป ี2557 ซ่ึงมีจำานวน 1,119.1  ลา้นบาทลดลงเทา่กบั 
127.3 ลา้นบาทหรือเท่ากบัลดลง 11.3% เนือ่งจากบริษัทฯ มกีารจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการขายมากข้ึนตามสภาวะการแข่งขันในตลาดทีรุ่นแรง และใน 
เดอืนเมษายน 2558 ไดม้กีารจดักจิกรรมออกผลติภณัฑ์ใหมภ่ายใตแ้บรนด ์ 
“ไบเล่ “ พร้อมทำาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ระหว่างปี 2557  ปี 2558  และปี 2559 บริษัทฯ มีกำาไร (ขาดทุน) 
สุทธิจำานวน 1,078.8 ล้านบาท 812.7 ล้านบาท และ 368.5          
ล้านบาท ตามลำาดับ คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิ 17.4% 12.8% และ 
6.9% ของรายได้รวม ตามลำาดับ อัตรากำาไรสุทธิจากการดำาเนิน
งานมีอัตราส่วนของปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เป็น  17.5%  
15.3% และ 8.9% ของรายได้รวม ตามลำาดับ

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และ ความสามารถ
ในการทำากำาไร  

.   อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
    นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

“จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของกำาไรสุทธิภายหลังการ
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำารองตามกฎหมาย  
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10  
สิงหาคม 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
ประกอบการงวด 6 เดือน  ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 
มิถุนายน 2559 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากจำานวนหุ้นที่เรียกชำาระ
แล้ว 1,300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 325,000,000 บาท  
(สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) สำาหรับผลประกอบการปี 2559  
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่1/ 2560 เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์
2560 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล งวดคร่ึงปีหลัง (งวดดำาเนินงาน 
วนัที ่1 กรกฎาคม ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม  2559) เพือ่เปน็ทนุหมนุเวยีน
ในธรุกจิ  และการจ่ายเงินปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอัตราหุน้ละ 0.25 
บาท จำานวนเงนิ 325,000,000 คดิเปน็รอ้ยละ 88.2 ของกำาไรสทุธิ
ประจำาป ีซ่ึงมากกว่านโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัฯทีก่ำาหนดไว ้ 
และจะนำาเสนอตอ่ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2560 ทีจ่ะประชุมใน
วัน ที่ 27 เมษายน 2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป 

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2559 จำานวน 8,626.9 ล้านบาท ลด
ลง จากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 8,851.6 ล้านบาท จำานวน (224.7)  
ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
1) การลดลงสุทธิของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จำานวน (241.6) ล้าน
บาท โดยหลักเกดิจากการตดัจ่ายคา่เสือ่มราคา สำาหรับป ี2559 เทา่กบั
(512.9) ล้านบาท และซื้ออุปกรณ์เพิ่ม 271.4 ล้านบาท
2) การลดลงของลกูหน้ีการค้าจำานวน (157.7) ลา้นบาท สอดคลอ้งกบั
ยอดขายตามภาวะเศรษฐกจิและตลาดทีช่ะลอตวั โดยบริษัทฯ มอัีตราการ
ลดลงของยอดขายสำาหรับปี 2559 คิดเป็น (15.8%) ของปี 2558 
บริษทัฯ มนีโยบายการใหส้นิเช่ือแกล่กูคา้เปน็ระยะเวลา 30-45 วนั โดยท่ี
ผา่นมา ลกูหนีก้ารคา้ของบริษัทฯ มรีะยะเวลาเกบ็หนีโ้ดยเฉลีย่ 51-61 
วัน ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยของ ปี 2557  ปี 2558 และ ปี 2559 
เป็น 51 วัน 56 วัน และ 65 วัน ตามลำาดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ใน
ปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558  สืบเนื่องจากการขยายระยะเวลาเก็บ
หนี้ใหก้บัผู้จัดจำาหนา่ยหลกัรายหนึง่ซ่ึงเปน็ไปตามเงือ่นไขในสญัญาการ
จัดจำาหน่าย  และลกูหน้ีการค้าจากบริษัททีเ่กีย่วข้องของบรษัิทร่วมทนุ
ในประเทศอินโดนีเซียที่มีระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 60-65 วัน ลูกหนี้
การค้าของบริษัทฯ รายหลักเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าของบริษัทฯ  
ท่ีมีรอบระยะเวลาการเกบ็เงนิ 30-45 วนั ทัง้นี ้รายละเอียดลกูหน้ีการ
ค้า ณ สิ้นปี 2557 ถึงปี 2559 เมื่อแบ่งตามหนี้ที่ค้างชำาระ เป็นดังนี้
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รายงานประจำาปี 2559

อายุลูกหนี้การค้า
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 40.7 4.7 44.1 4.3 38.2 4.2

เกินกำาหนดชำาระ

• น้อยกว่า 3 เดือน - - - - - -

• มากกว่า 6 เดือน - - - - - -

รวม 40.7 4.7 44.1 4.3 38.2 4.2

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 834.3 95.3 988.6 95.7 870.7 95.7

เกินกำาหนดชำาระ

น้อยกว่า 3 เดือน - 0.0 - 0.0 0.7 0.1

3 - 6 เดือน - - - - - -

รวม 834.3 95.3 988.6 95.7 871.4 95.8

รวมทั้งหมด 875.0 100.0 1,032.7 100.0 909.6 100.0

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

3) การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำานวน (213.0) ล้านบาท 
เกิดจากตัวหลักคือสินค้าคงเหลือลดลง (163.0) ล้านบาท 
และลูกหนี้อื่นลดลง (52.0) ล้านบาท

4) การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำานวน 20.2 ล้านบาท 
เกิดจากการเพิ่มทุน 115.6 ล้านบาท และจากการรับรู้ผลขาดทุน 
จากส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (95.4) ล้านบาท

5) การเพิม่ข้ึนของเงนิจ่ายลว่งหนา้คา่ซ้ือเครือ่งจักรและอุปกรณ์จำานวน 
419.4 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรสาย
การผลิตใหม่ซึ่งมีกำาหนดการนำาเข้ามาเพื่อติดตั้งในไตรมาส 3/2560

6) การลดลงของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (40.9) ล้านบาท เกิดจากราย
การหลัก และการตั้งสำารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้าจำานวนเงิน (40.2) ล้านบาท 

7) การเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำานวน  
39.6 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักคือภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการตั้งสำารองค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
จำานวน 31.3 ล้านบาท

8) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นจำานวน 25.8  ล้านบาท 
เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลคร่ึงปีแรกของปี ต้องนำาไปขอคืนจาก
การที่ผลประกอบการของบริษัทฯครึ่งปีหลังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
และบริษัทฯได้รับประโยชน์จากการลงทุนเพิ่มในข้อ 5 และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยภาษีเงิน
ได้ฉบับที่ 266 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และพระรากฤฤษฎีกา
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 604 ลงวันที่18 เมษายน 2559

หากพจิารณาถงึอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  พบวา่อัตราผลตอบแทน
จากสนิทรพัยป์รบัตวัลดลง โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม
ของปี 2557 ปี 2558  และ ปี 2559  เท่ากับ 14.0% 9.2%  และ 
4.2% ตามลำาดับ และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 
24.6% 19.2% และ 13.3% ตามลำาดับ เนื่องจาก กำาไรสุทธิลดลง

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2559 จำานวน 2,875.6 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,819.2  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.4 ล้าน
บาท หนีส้นิหลกั เป็นเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิซึง่มยีอดคา้งชำาระ ณ  
วันที่ 31  ธันวาคม 2559 จำานวน 2,280.5 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินมีกำาหนดการชำาระเงินให้เสร็จสิ้น ดังนี้
- ครบกำาหนดภายใน 1 ปี จำานวน  1,237.8 ล้านบาท
- ครบกำาหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จำานวน  1,042.7 ล้านบาท 

โครงสร้างเงินทุน

แหล่งจัดหาเงินทุนหลักของบริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเป็น 0.5 เท่า 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดำาเนินงาน ไดแ้ก ่สญัญาเช่าอาคารสำานกังาน
พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก  จำานวนเงินรวม 
14.4  ลา้นบาทโดยมรีะยะเวลาของสัญญา 2-4 ป ีซ่ึงจะสิน้สดุระหวา่ง
ปี 2560 ถึงปี 2562
- ภาระผูกพันตามหนังสือ Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ใช้ จำานวน
เงินรวม 2.4 ล้านบาท
- ภาระผูกพันตามคำาสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้า/วัสดุตกลงแล้ว จำานวนเงิน
รวม 443.7  ล้านบาท
- ภาระผกูพนัจากหนงัสอืค้ำาประกนัทีส่ถาบนัการเงินออกใหร้ฐัวสิาหกจิ
แห่งหนึ่ง จำานวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.5 0.5 0.5

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (เท่า) 0.8 1.5 1.9

เงินสดเพิ่ม(ลด) จากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) (76.2) (41.8) 68.1

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำานวน 5,751.3 
ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำาระแล้ว 1,300.0 
ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกิน
ทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนสำารอง
ตามกฎหมาย 130.0 ล้านบาท องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (12.0) และกำาไรสะสม 761.8 ล้านบาท หากพิจารณา
ถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือ พบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของ  
ปี 2557 ปี2558 และปี 2559 เท่ากับ 26.4% 13.3% และ  
6.3 %ตามลำาดับ

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 4.42 บาท/หุ้น

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดหลักมา
จากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน             
และเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน

ในป ี2559 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจากการดำาเนนิงานจำานวน 1,288.5 
ลา้นบาท เปน็ผลมาจากยอดขายระหวา่งป ีและผลกำาไรจากการดำาเนนิงาน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

สภาพคลอ่งของบริษัทฯ โดยหลกัมาจากความสามารถในการหมนุเวยีน
สนิคา้คงเหลอื การเรียกชำาระเงนิของลกูหนีก้ารคา้ และการชำาระเงนิคนื
เจ้าหนี้การค้า โดยระหว่างปี 2557-2559 ระยะเวลาการหมุนเวียน
ของสนิทรพัยท์ีส่นบัสนนุสภาพคลอ่งดงักลา่วแสดงดงัตารางดา้นลา่ง

อัตราส่วนสภาพคล่อง หน่วย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 65 56 51

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 55 59 46

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย วัน 30 39 36

วงจรเงินสด วัน 91 75 60

ความสามารถในการชำาระหนี้สถาบันการเงิน

ตามเงือ่นไของสถาบนัการเงนิ กำาหนดใหบ้ริษัทฯ ดำารงอตัราสว่นความ
สามารถชำาระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) ไม่ต่ำากว่า 1.25 เท่า และ
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 2.5 เทา่ ซ่ึงปจัจุบนัสถาบนั
การเงินได้ยกเลิกเงื่อนไขนี้ให้บริษัทฯแล้ว  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 2558 และ2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชำาระคืน
หนี้สถาบันการเงิน (DSCR) เป็น 5.3 เท่า 2.2 เท่า และ 0.7 เท่า ตาม
ลำาดับ ในขณะที่มีอัตราอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.5 
เท่า  0.5 เท่า และ 0.5 เท่า ตามลำาดับในปี 2559 สถาบันการเงินไ้ยก
เลิดเงื่อนไข DSCR แล้ว

กระแสเงินสดจากการลงทุน

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสุทธิ
จำานวน (851.6) ล้านบาท โดยหลักใช้ไปเพื่อชำาระเงินจากการ 
ซ้ือเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ และจากการเพิม่เงนิลงทนุในกิจการร่วมคา้ 
ในประเทศอินโดนีเซีย

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปการจัดหาเงินสุทธิ
จำานวน (513.0)  ล้านบาท โดยหลักใช้ไปเพื่อชำาระคืนเงินกู้สถาบัน
การเงนิ  ทัง้นี ้กระแสเงนิสดใช้ไปในการจัดหาเงนิดงักลา่วใช้ไปเพือ่ชำาระ
ดอกเบี้ยเงินกู้  จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืม  จ่ายเงินปันผล และเพื่อเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงิน 
ในอนาคต (Forward Looking)

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

1) เหตุการณ์สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำาลังการผลิตรวมทั้งหมด 
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6 สายการผลิตขวด และ 2 สายการผลิตกล่อง 
การออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ และการขยายส่วนแบ่งการตลาด

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมจัดเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรงธุรกิจหน่ึง 
โดยบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่งขันที่ผลิตเคร่ืองดื่ม
ประเภทพร้อมดื่ม (Ready to Drink) ที่หลากหลาย ซึ่งผู้ผลิตหลาย
รายมกัแข่งขันกนัดว้ยกลยทุธก์ารตลาดเชิงรุกและมกีจิกรรมสง่เสรมิ
การขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ
สร้างความแตกต่างและจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์มากข้ึน โดยพบว่า       
ตั้งแต่กลางปี 2555 ที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มถูกพัฒนาและ
วางจำาหน่ายเป็นจำานวนมาก ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถพัฒนาและ
ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นได้ทัน
ท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ลด
ลงและผลการดำาเนินงานในเชิงลบได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำาหนด
แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาวางจำาหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง และกำาหนดแนวทางการปรับกลยุทธ์การขายที่ฉับพลันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภค
ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่ง และดงึดดูความตอ้งการบริโภค
จากผูบ้รโิภครายใหมเ่พือ่เพิม่สว่นแบง่ของตลาด  สำาหรับช่วงระยะเวลา 
5 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯได้วางจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปทั้งหมด 24 รสชาติ

2) การพยากรณ์การขาย การวางแผนการผลิต และการบริหาร

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากต้นทุนการผลิต 
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร อุปกรณ์ 
คา่เช่าทีด่นิ ซ่ึงตน้ทนุการผลติตอ่หนว่ยจะลดลงเมือ่บริษทัฯ มีปริมาณ       
การผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จำาเป็นต้องพยากรณ์การขายล่วง
หน้าเพื่อวางแผนการผลิตตลอดจนบริหารการจัดซ้ือวัตถุดิบและ
การกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม  ปัจจัยหลักที่กำาหนดปริมาณการ
บริโภค ได้แก่ ฤดูกาล และกิจกรรมส่งเสริมการขาย  โดยพบว่าอัตรา
การบริโภคเครื่องดื่มชาพร้อมดื่มจะสูงข้ึนในช่วงฤดูร้อนและต่ำาลงใน
ช่วงฤดูหนาว ดังนั้น บริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
ให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการบริโภค
ในแต่ละช่วงเวลาของปีสำาหรับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ 
ไดน้ำาระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติซ่ึงสนบัสนนุ
ให้การบริหารจัดการต้นทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยงัไดค้วบคมุและตรวจสอบตน้ทนุการผลติปจัจุบนั รวมถงึการตรวจ
การใช้ทรัพยากรว่าถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ อาทิเช่น 
ตรวจสอบวา่มกีารใช้บคุคลากรมากเกนิไป วตัถดุบิที่ใช้ในการผลติถกูใช้
ไปอยา่งคุม้คา่ เพือ่กำาหนดตน้ทนุมาตรฐานตอ่หนว่ยการผลติทีเ่หมาะสม

3)   การขยายตลาดไปในกลุม่ประเทศAEC ซ่ึงไดผ้ลตอบรับเปน็อยา่งดี

4) การวางแผนเพิ่มธุรกิจรับจ้างผลิต (Original Equipment 
Manufacturer :OEM)
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2559 (SD Report) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้้เปิิดเผยการ
ดำาเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ 
บริษัทฯ ไว้้ ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable  
Development Report) ซ่ึงได้จัดทำาเป็นฉบับแรกในปี 2559  
การจัดทำา รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื บริษัทฯ ไดจั้ดทำาตามหลกัการ
กำาหนดเนื้อหาของ  Global Reporting Initiative 4.0 : version 
G4  / (GRI) G4  ซึ่งเป็็นมาตรฐานสากลด้้านการรายงานผลการ
ดำาเนินงาน ด้้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่่กับ แนวทาง
การรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม โดยเปิด 
เผยข้อมูลตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้  

ซ่ึงเป้าหมายสำาคัญบริษัทฯต้องการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการ 
ดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับ ความ 
รับผิดชอบตอ่สงัคม การอนรัุกษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม โดยตระหนกั
ถงึการใช้พลงังานอย่างประหยดั และ  ให้เกดิประโยชน์สงูสุดรวมถงึการ
จัดหาพลงังานทดแทนทีเ่หมาะสมและนำาพลงังานหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม ่ 
อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร โดยเปิดเผยแบบแยกเล่มไว้แบบ 
E-Book บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.ichitangroup.com
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รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนเร่ืองหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
กับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำางบการเงินเพื่อแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล

 คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำาป ีงบการเงนิดงักล่าวจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองท่ัวไปในประเทศไทยซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี
สากลเปน็สว่นใหญ ่โดยเลอืกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ ใช้ดลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการ
จดัทำา รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ และยงัคำานงึถงึความสำาคญัของการนำาเสนอความเขา้ใจ
ต่อมุมมองภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯ จึงได้นำาเสนอคำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารดำารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่ใหม้ัน่จำาไดอ้ยา่งมเีหตผุลวา่การบนัทกึขอ้มลูทาง
บญัชีมคีวามถกูตอ้งครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะดำารงรกัษาไวซ่ึ้งทรัพยส์นิและเพือ่ให้ทราบจุดออ่นเพือ่ปอ้งกนัไม่ให้เกดิการทุจริต หรือการดำาเนนิ
การที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ

 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับ
ผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายการทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็วา่ระบบควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือม่ันอยา่งมี
เหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของระบบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

นายตัน  ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานคณะกรรมการสรรหา และ กำาหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการจำานวน                
3 ท่าน ซ่ึงประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท             
ครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

1.  นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2.  นายประสาน ลิ้มพิพัฒนกุล กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3.  นางอิง               ภาสกรนที  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงกำาหนดไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งทำาหน้าที่กำาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดัง
กล่าว โดยในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ทั้ง
สิ้น 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง  
 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนไดก้ำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑก์ารพจิารณา และวธิดีำาเนนิการทีชั่ดเจน สอดคลอ้งกบักฎบตัรและข้อ
กำาหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• ในการสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวมถงึประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ซึง่คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคำานึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะ
ผู้นำา ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งยังต้องคำานึงถึงขนาด 
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำาหนเของทางการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

• ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
โดยคำานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประกอบการ สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการบริษัทมีการประเมินตนเอง เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี สำาหรับ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อรายงานผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารของรายงาน
ประจำาปีฉบับนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

รายงาน คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559  เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย

 1. นายประสาน    ลิ้มพิพัฒนกุล ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ 
 2. นายอิสสระชัย   เดชาฤทธิ์  กรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ
 3. นางอิง   ภาสกรนที  กรรมการธรรมาภิบาล

 ในปี 2559  คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล 
และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง โดยสรุปสาระสำาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 •  พจิารณาทบทวนนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทฯ เพือ่ปรับปรุงใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ CGR ของสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย (IOD) และเกณฑก์ารประเมนิตนเองเร่ืองการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ันของแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
 •   พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการกำากับดูแลกิจการ สำาหรับการดำาเนินงานในปี 2559 และทบทวน ผล การดำาเนินงานที่
ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงการดำาเนินงานด้านกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้ดีขึ้น
 •   ติดตามผลรายงานการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำาปี 2559 และ 56-1 ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีในภาพรวม และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 •   นำาเสนอให้แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการธรรมภิบาลทราบเป็นระยะ
ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุน การดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จึงมุ่งมั่นที่จะกำากับดูแลให้บริษัทฯ 
ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

นายประสาน  ลิ้มพิพัฒนกุล
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานประจำาปี 2559

รายงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 
 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 5 
ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วย

 1. นางอิง   ภาสกรนที                     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์   นิมมลธนากรณ์         กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
 3. นายวิโรจน์    สุภาสูรย์                     กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายธนพันธุ์     คงนันทะ                     กรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำาหนดไว้ใน            บทบาท หน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดัง
กล่าว ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้

 •   พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียด 
        รอบคอบ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกัน
 •     ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้เพื่อนำาไปดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
 •     แนะนำาให้มีการฝึกอบรมเรื่องความเสี่ยงเพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
 •     กำาหนดให้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

 นางอิง ภาสกรนที
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 
จำานวน 3 ท่าน และ 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการด้านบัญชี โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556  
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัข้อกำาหนดและแนวทางปฏบิตัทิีด่สีำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
 1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์   นิมมลธนากรณ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 2. นายประสาน         ลิ้มพิพัฒนกุล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 3. นายอิสสระชัย    เดชาฤทธิ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง 

 ในการประชุมบางครั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือกับกรรมการผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน 
ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยสรุปสาระ
สำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

 สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี 2559 ร่วมกับฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ และผู้สอบบัญชี  เพื่อให้ความเห็น
ชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดทำาข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี และพิจารณา
แผนการตรวจสอบประจำาปีของผู้สอบบัญชี

ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

 สอบทานและทบทวนระบบการควบคมุภายในร่วมกบัหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในทกุไตรมาส เพือ่ใหบ้ริษทัฯ มรีะบบการควบคมุ
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษา
กับผู้สอบบัญชีเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ
 สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำาปี รวมทั้งอัตรากำาลังพลและแผนการพัฒนา
บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัตตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสอบทานการทำาธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามเกณฑ์และข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลดำาเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคำานึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  และการดำาเนินการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามนโยบายการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษทั  รวมทัง้ไดผ้ลกัดนัและสง่เสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปช่ันทัว่ทัง้องคก์ร โดยพจิารณาแผนการ
ดำาเนนิการเพือ่ขอการรับรองของบริษัทฯ หลงัประกาศเจตนารมณ์เปน็แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (Collective 
Action Coalition) 

การพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560    

 พิจารณาประวัติ ผลงานและค่าสอบบัญชีที่เสนอ รวมทั้งได้สอบทานคุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ว่าถูก
ต้องตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติให้เสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา  มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 และ/หรือคุณวีระชัย   รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,450,000 บาท 
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ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ    

 จากการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาป ี2559 เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องการทำาหน้าที่โดยรวม และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน ดังนี้ การ
สอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดั
แย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถัวน

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินประจำาปี 2559 ได้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และบริษัทมีการเปดิเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอ ระบบการควบคมุภายในโดยรวมมปีระสทิธภิาพ ไมม่ข้ีอบกพรอ่งทีเ่ปน็สาระสำาคญั มกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ยั่งยืน มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการติดตามแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์  นิมมลธนากรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
    
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก ่บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบ
บญัชี  จำากดั ในรอบปบัีญชี 2559  เปน็จำานวนเงนิ  2,200,000 บาท  

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
  
บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  
จำากัด ในรอบปีบัญชี 2559  เป็นจำานวนเงิน 140,000 ล้านบาท    
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั อชิิตนั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อิชิตนั กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ือง
อ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

รายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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2 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ือง
เหล่าน้ี 
 
การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้และสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ง), 3 (ฉ), 3 (ซ), 3 (ฌ), 9 และ 11 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 

บริษัทมี เ งินลงทุนในการ ร่วมค้าแห่งห น่ึง ซ่ึง มีผล
ประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษทัมีสิทธิ
ในการใช้เคร่ืองหมายการค้าส าหรับการผลิตเคร่ืองด่ืม 
น ้ าผลไม้ อย่างไรก็ตามยอดขายของผลิตภัณฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์
และประมาณการไวเ้บ้ืองต้นอย่างมีนัยส าคญั เน่ืองจาก
ตลาดเคร่ืองด่ืมน ้าผลไมใ้นประเทศไทยมีการแข่งขนักนัสูง 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้มูลค่าของเงินลงทุน
ในการร่วมค้า  และสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า 
มีความเส่ียงท่ีจะเกิดการดอ้ยค่าเน่ืองจากมูลค่าตามบญัชี
สุทธิของเงินลงทุนในการร่วมค้าและสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการค้าอาจมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดร้ ับคืน ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ าการทดสอบ 
การดอ้ยค่าโดยการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ของเงินลงทุนในการร่วมค้า  และสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการค้า  เ น่ืองจากการทดสอบการด้อยค่า
จ าเป็นตอ้งใชวิ้จารณญาณท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต การก าหนด
อตัราคิดลดและการก าหนดขอ้สมมติ ดงันั้นเร่ืองน้ีจึงเป็น
เร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 

   การสอบถามผู ้บริหารเก่ียวกับกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการระบุการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
การร่วมคา้และสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
การจดัท าประมาณการกระแสเงินสดคิดลด และ
การค านวณมูลค่ายุ ติธรรมจากงบประมาณท่ี
ผูบ้ริหารอนุมติัแลว้ 

   การสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัแบบจ าลองการคิด
ลดกระแสเงินสด รวมถึงการท าความเขา้ใจธุรกิจ        
กลยุทธ์บริษทั และสุ่มทดสอบขอ้มูลและขอ้สมมติ
หลักท่ีใช้ในแบบจ าลองคิดลดกระแสเ งินสด
ตลอดจนทดสอบการค านวณ 

 การประเมินความเหมาะสมของขอ้สมมติท่ีใช้ใน
การจัดท าประมาณการกระแส เ งินสด  โดย
เปรียบเทียบข้อสมมติหลักกับแหล่งข้อมูลทั้ ง
ภายในและภายนอก พิจารณาความเหมาะสมของ
ประมาณการกระแสเ งินสดโดยเปรียบเทียบ
ประมาณการในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน
จริง และประเมินการค านวณมูลค่ายุติธรรมกับ
เอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 การให้ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่าของ                 
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การทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้และสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ง), 3 (ฉ), 3 (ซ), 3 (ฌ), 9 และ 11 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 

เคพีเอม็จีช่วยประเมินความเหมาะสมของอตัราคิด
ลดท่ีใช้ รวมถึงการเปรียบเทียบกับอตัราถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของเงินทุนของบริษทักบัค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมลูอ่ืน  

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ขอ้มลูอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มลูซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินท่ี
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่า
รายงานประจ าปีจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูล
อ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มลูอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญั
กบังบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงิน  
เฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถกูตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
ในการจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
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และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช ้
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
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ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควร 
 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วน
ไดเ้สียของบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 

5 

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ี
เก่ียวขอ้งในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควร 
 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วน
ไดเ้สียของบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

 

6 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใน
รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6112 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2560 
 



       88

รายงานประจำาปี 2559

งบการเงิน 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท อชิิตนั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท อชิิตนั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 33,830,387        110,007,190      33,830,387       110,007,190     
ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 875,034,779      1,032,742,239   875,034,779     1,032,742,239  
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 30,098,072        82,167,803        30,098,072       82,167,803       
สินคา้คงเหลือ 8 513,990,674      676,717,388      513,990,674     676,717,388     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,473,862          6,102,419          7,473,862         6,102,419         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,460,427,774   1,907,737,039   1,460,427,774  1,907,737,039  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 94,727,423        74,538,124        94,820,414       135,620,414     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 434,310,376      14,898,051        434,310,376     14,898,051       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ 11 -                        -                        -                       -                       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 6,499,527,200   6,741,133,838   6,499,527,200  6,741,133,838  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 47,839,749        88,758,996        47,839,749       88,758,996       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 62,141,124        22,493,159        62,141,124       22,493,159       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 27,888,515        2,044,080          27,888,515       2,044,080         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,166,434,387   6,943,866,248   7,166,527,378  7,004,948,538  

รวมสินทรัพย์ 8,626,862,161   8,851,603,287   8,626,955,152  8,912,685,577  

งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม

เงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดง

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7
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รายงานประจำาปี 2559

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 713,717,579      120,000,000      713,717,579     120,000,000     
เจา้หน้ีการคา้ 14 256,709,053      387,087,939      256,709,053     387,087,939     
เจา้หน้ีอ่ืน 56,458,532        51,198,914        56,458,532       51,198,914       
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30,183,111        61,834,849        30,183,111       61,834,849       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 213,996,362      211,743,824      213,996,362     211,743,824     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 524,020,795      456,180,795      524,020,795     456,180,795     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        276,561             -                       276,561            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,729,145        16,501,078        11,729,145       16,501,078       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,806,814,577   1,304,823,960   1,806,814,577  1,304,823,960  

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 1,042,735,590   1,491,756,385   1,042,735,590  1,491,756,385  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 26,060,374        22,579,823        26,060,374       22,579,823       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,068,795,964   1,514,336,208   1,068,795,964  1,514,336,208  

รวมหนีสิ้น 2,875,610,541   2,819,160,168   2,875,610,541  2,819,160,168  

งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 713,717,579      120,000,000      713,717,579     120,000,000     
เจา้หน้ีการคา้ 14 256,709,053      387,087,939      256,709,053     387,087,939     
เจา้หน้ีอ่ืน 56,458,532        51,198,914        56,458,532       51,198,914       
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 30,183,111        61,834,849        30,183,111       61,834,849       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 213,996,362      211,743,824      213,996,362     211,743,824     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 524,020,795      456,180,795      524,020,795     456,180,795     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        276,561             -                       276,561            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,729,145        16,501,078        11,729,145       16,501,078       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,806,814,577   1,304,823,960   1,806,814,577  1,304,823,960  

หนี้สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 1,042,735,590   1,491,756,385   1,042,735,590  1,491,756,385  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 26,060,374        22,579,823        26,060,374       22,579,823       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,068,795,964   1,514,336,208   1,068,795,964  1,514,336,208  

รวมหนีสิ้น 2,875,610,541   2,819,160,168   2,875,610,541  2,819,160,168  

งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น 16
ทุนจดทะเบียน 1,300,000,000   1,300,000,000   1,300,000,000  1,300,000,000  
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,300,000,000   1,300,000,000   1,300,000,000  1,300,000,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 16
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,515,423,218   3,515,423,218   3,515,423,218  3,515,423,218  

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 16 56,079,360        56,079,360        56,079,360       56,079,360       
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 17 130,000,000      130,000,000      130,000,000     130,000,000     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 761,798,184      1,043,317,447   749,842,033     1,092,022,831  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (12,049,142)      (12,376,906)      -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,751,251,620   6,032,443,119   5,751,344,611  6,093,525,409  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,626,862,161   8,851,603,287   8,626,955,152  8,912,685,577  

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 23 5,338,269,362 6,339,576,801 5,338,269,362 6,339,576,801 
ดอกเบ้ียรับ 1,349,422        1,653,070        1,349,422        1,653,070        
รายไดอ่ื้น 22,213,392      15,535,353      22,213,392      15,535,353      
รวมรายได้ 5,361,832,176 6,356,765,224 5,361,832,176 6,356,765,224 

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 4, 8, 20 3,943,939,837 4,214,699,983 3,943,939,837 4,214,699,983 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 4, 20 714,903,853    1,019,349,315 714,903,853    1,019,349,315 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 20 202,631,682    130,910,543    359,031,682    130,910,543    
ตน้ทุนทางการเงิน 21 75,457,561      86,501,795      75,457,561      86,501,795      
รวมค่าใช้จ่าย 4,936,932,933 5,451,461,636 5,093,332,933 5,451,461,636 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 (95,738,465)     (48,732,037)     -                      -                      
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 329,160,778    856,571,551    268,499,243    905,303,588    
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 22 39,319,959      (43,829,559)     39,319,959      (43,829,559)     
ก าไรส าหรับปี 368,480,737    812,741,992    307,819,202    861,474,029    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

31 ธนัวาคม

(บาท)

31 ธนัวาคม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 15 -                      (7,274,274)       -                      (7,274,274)       

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12, 22 -                      1,454,855        -                      1,454,855        

-                      (5,819,419)       -                      (5,819,419)       
รายการที่อาจถกูจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   หน่วยงานต่างประเทศ 9 327,764           5,587,020        -                      -                      

327,764           5,587,020        -                      -                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี 

- สุทธิจากภาษเีงินได้ 327,764           (232,399)          -                      (5,819,419)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 368,808,501    812,509,593    307,819,202    855,654,610    

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 24 0.28                 0.63                 0.24                 0.66                 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(บาท)

งบการเงินที่แสดง
งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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รายงานประจำาปี 2559

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 368,480,737    812,741,992    307,819,202    861,474,029    
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 10 512,914,167    487,693,241    512,914,167    487,693,241    
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 555,564           474,117           555,564           474,117           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือ
   สิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 11 9,345,794        -                      9,345,794        -                      
ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 40,174,712      (9,345,794)      40,174,712      (9,345,794)      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 -                      -                      156,400,000    -                      
ดอกเบ้ียรับ (1,349,422)      (1,653,070)      (1,349,422)      (1,653,070)      
ตน้ทุนทางการเงิน 21 75,457,561      86,501,795      75,457,561      86,501,795      
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 23,976,048      1,023,839        23,976,048      1,023,839        
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 8 9,844,081        9,065,651        9,844,081        9,065,651        
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,515,689        (392,966)         6,515,689        (392,966)         
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 83,209             29,613             83,209             29,613             
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (653,096)         7,050               (653,096)         7,050               
ผลประโยชน์พนกังาน 15 3,480,551        4,345,147        3,480,551        4,345,147        
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 95,738,465      48,732,037      -                      -                      
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (39,319,959)    43,829,559      (39,319,959)    43,829,559      

1,105,244,101 1,483,052,211 1,105,244,101 1,483,052,211 

งบการเงนิที่แสดง
เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

31 ธนัวาคม

(บาท)

31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 157,707,460    (123,105,941)  157,707,460    (123,105,941)  
ลูกหน้ีอ่ืน 52,069,731      221,187           52,069,731      221,187           
ภาษีมูลค่าเพ่ิมระหวา่งการขอคืน -                      88,310,030      -                      88,310,030      
สินคา้คงเหลือ 128,906,585    (10,904,283)    128,906,585    (10,904,283)    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,371,443)      6,285,294        (1,371,443)      6,285,294        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (529,176)         1,008,349        (529,176)         1,008,349        
เจา้หน้ีการคา้ (130,378,886)  (132,236,652)  (130,378,886)  (132,236,652)  
เจา้หน้ีอ่ืน 5,259,618        26,475,881      5,259,618        26,475,881      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,239,097        25,604,773      2,239,097        25,604,773      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,771,933)      8,468,625        (4,771,933)      8,468,625        
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,314,375,154 1,373,179,474 1,314,375,154 1,373,179,474 
จ่ายภาษีเงินได้ (25,919,826)    (5,165,760)      (25,919,826)    (5,165,760)      
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,288,455,328 1,368,013,714 1,288,455,328 1,368,013,714 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 1,349,422        1,653,070        1,349,422        1,653,070        
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 11 (9,345,794)      -                      (9,345,794)      -                      
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (728,832,067)  (455,895,593)  (728,832,067)  (455,895,593)  
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 654,206           35,421             654,206           35,421             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 188,971           (2,659,650)      188,971           (2,659,650)      
ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      4,672,897        -                      4,672,897        
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในการร่วมคา้ 9 (115,600,000)  -                      (115,600,000)  -                      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (851,585,262)  (452,193,855)  (851,585,262)  (452,193,855)  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิที่แสดง
เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

31 ธนัวาคม

(บาท)

31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17
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รายงานประจำาปี 2559

บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบ้ีย (75,583,653)    (88,035,128)    (75,583,653)    (88,035,128)    
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 25 (650,000,000)  (975,000,000)  (650,000,000)  (975,000,000)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มื 693,717,579    243,775,999    693,717,579    243,775,999    
ช าระคืนเงินกูย้มื (481,180,795)  (138,340,795)  (481,180,795)  (138,340,795)  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (513,046,869)  (957,599,924)  (513,046,869)  (957,599,924)  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (76,176,803)    (41,780,065)    (76,176,803)    (41,780,065)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 110,007,190    151,787,255    110,007,190    151,787,255    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 33,830,387      110,007,190    33,830,387      110,007,190    

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีจ่ายช าระเป็นเงินสดมีรายละเอียดดงัน้ี
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีซ้ือทั้งหมดในระหวา่งปี 10 271,391,848    433,718,500    271,391,848    433,718,500    
หัก - การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า 425,592,808    (15,660,374)    425,592,808    (15,660,374)    
       - การเปล่ียนแปลงในเจา้หน้ี 31,986,944      39,051,522      31,986,944      39,051,522      
       - ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน 10 (139,533)         (1,214,055)      (139,533)         (1,214,055)      
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงนิสด 728,832,067    455,895,593    728,832,067    455,895,593    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
งบการเงนิเฉพาะกจิการเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิที่แสดง

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
18
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 19 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลกูหน้ีการคา้ 
7 ลกูหน้ีอ่ืน 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14 เจา้หน้ีการคา้ 
15 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
16 ทุนเรือนหุน้ 
17 สาํรอง 
18 ส่วนงานดาํเนินงาน 
19 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
20 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
21 ตน้ทุนทางการเงิน 
22 ภาษีเงินได ้
23 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
24 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
25 เงินปันผล 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 20 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2553 และ
มีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2922/301-303 ชั้น 28 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
 
สาํนกังานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 111/1 หมู่ท่ี 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตาํบลอุทยั อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
13120 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนเมษายน 2557 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ครอบครัวภาสกรนที ซ่ึงถือหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัรา
ร้อยละ 46 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 
 
รายละเอียดของการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1   มกราคม 222  9 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 29 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั  ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ
ใหต้อ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 11 การทดสอบการดอ้ยค่า เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีสาํคญัในการ 
    ประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การวดัมลูค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
     เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
    ประกนัภยั 
 
การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคัญอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา         
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดั
ระดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 



       105

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 23 

เม่ือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงัน้ี  
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและส่วนไดเ้สียของบริษทัใน 
การร่วมคา้ 
 
การร่วมค้า 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วม
การงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิร่วมกนัในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัร่วมกนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ        
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
จนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้
เสียในกิจการท่ีถกูลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่
เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน               
การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุมร่วมกนั       
ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการจาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้เพียง
บางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมท่ีมีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการชาํระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะชาํระเงินในอนาคตอนัใกล ้กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่ามี              
การจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากสถาบนัการเงิน
ประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลกูคา้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
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ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชี
เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 

(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ             
การจดัหาสินทรัพย ์เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน 
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก              
การจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน 

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 10 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 - 15 ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดัแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตัวตนซ่ึงไม่รวมสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าและสูตรการผลิต โดยเร่ิมตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบ
แสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 
สิทธิในการใชค้ร่ืองหมายการคา้ อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
สูตรการผลิต อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่     
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  สาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการ
ใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอนจะประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด  
เงินสดสูงกวา่มลูค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั 
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกในราคาทุน 
 

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฏ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถ้กูคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายชาํระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการในกาํไร
หรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มลูค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพ่ิมข้ึนใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการ
ไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน สาํหรับคู่คา้ซ่ึงใหสิ้ทธิและใชสิ้ทธิทนัที รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฑ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ  
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมลูค่าของจาํนวนรายได้
และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มลูค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพ่ิมข้ึนใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการ
ไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน สาํหรับคู่คา้ซ่ึงใหสิ้ทธิและใชสิ้ทธิทนัที รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฑ) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ  
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมลูค่าของจาํนวนรายได้
และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
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โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
 
กลุ่มบริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นสิทธิ ซ่ึงลูกคา้สามารถนาํมาใชเ้ป็นส่วนลดค่าซ้ือ
สินคา้จากกลุ่มบริษทั มลูค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วนระหว่าง
สิทธิท่ีลูกคา้ไดรั้บและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายนั้น การปันส่วนใชวิ้ธีการประมาณโดยอา้งอิงจากมูลค่า
ยติุธรรมของส่วนลดค่าสินคา้ ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลดปรับปรุงดว้ยอตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใช้
สิทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลกูคา้มาใชสิ้ทธิและกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระ
ผูกพนัท่ีตกลงไว ้จาํนวนท่ีรับรู้เป็นรายไดข้ึ้นอยู่กบัจาํนวนสิทธิท่ีลูกคา้ไดใ้ชใ้นการแลกเป็นส่วนลดค่าซ้ือสินคา้  
ซ่ึงตอ้งสมัพนัธ์กบัจาํนวนรวมของสิทธิท่ีคาดวา่จะมีการใช ้นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ
มีความเป็นไปไดว้า่ลกูคา้จะไม่มาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ 
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย   
 

(ณ) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องนํามารวมคาํนวณจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า  
เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
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การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(ด) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน                 
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจํานวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนใน         
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี              
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 



       116

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 34 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคํานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี
อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิ    
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ   
ภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

(ต) ก าไรต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด   
ดา้นการดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการ 
ปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือกิจการใน
การตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาติ  

นายตนั ภาสกรนที ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ
วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงเป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษทั 

นางอิง ภาสกรนที ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษทั 
บริษทั ไอ แอม กรีนที จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและญาติสนิทของกรรมการของ

บริษทัเป็นกรรมการ 
บริษทั กิน กบั ตนั จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รอง ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
   มาเนจเมน้ท ์จาํกดั   
บริษทั ตนับุญ จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ตนั อิง แอสเซ็ท จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ที.วาย. แมริเอจ สตูดิโอ จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ภาสกรนที จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เวดด้ิง บิสซิเนส คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เสือติดปีก ครับ จาํกดั ไทย มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั กิน ร้อง ด่ืม จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ตนั แอสเซ็ท จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั อีซิล่ี จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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 36 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
ซ้ือ/ขายสินคา้ ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงกนั 

 
รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 595,701  809,975  595,701  809,975 
ซ้ือสินคา้ 1,207  743  1,207  743 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 29,463  2,176  29,463  2,176 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 32,459  35,149  32,459  35,149 
   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,577  1,805  1,577  1,805 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 34,036  36,954  34,036  36,954 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ลกูหน้ีการค้า 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,668  44,113  40,668  44,113 
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 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ลกูหน้ีอื่น 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217  216  217  216 
        
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,923  14,874  11,923  14,874 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาแต่งตั้งผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาแต่งตั้งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (บริษทั ไอ แอม กรีนที จาํกดั) 
ให้เป็นผูจ้ ัดจาํหน่ายสินค้าให้กับบริษทั สัญญาฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2560 
 
สัญญาโอนสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้าํสญัญาโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัการร่วมคา้ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้บางอย่างของบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาให ้  
การร่วมคา้ใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ในการน้ี การร่วมคา้ตกลงท่ีจะชาํระค่าการโอนสิทธิดงักล่าวให้กบับริษทั      
เป็นจาํนวนเงิน 3,000 เหรียญสหรัฐ สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี และเม่ือส้ินสุดสัญญาสามารถ
ต่ออายุไดอี้ก 10 ปี ตามเง่ือนไขใหม่ท่ีระบุไวใ้นสัญญา หรือส้ินสุดทนัทีท่ีบริษทัส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุ้นของ            
การร่วมคา้ 
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สัญญาให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้าํสญัญาใหสิ้ทธิในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญากบัการร่วมคา้ ภายใตเ้ง่ือนไข
ของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะให้การร่วมคา้ใชท้กัษะความรู้ วิทยาการทางเทคนิคและสูตรการผลิตบางอย่างของ
บริษทัตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศอินโดนีเซีย ในการน้ี การร่วมคา้ตกลง      
ท่ีจะชาํระค่าสิทธิใหก้บับริษทัเป็นจาํนวนเงิน 3,000 เหรียญสหรัฐต่อปี สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึงหลงัจาก
วนัท่ีบริษทัส้ินสุดการเป็นผูถื้อหุ้นของการร่วมคา้เป็นระยะเวลา 10 ปี และเม่ือส้ินสุดสัญญาสามารถต่ออายุไดอี้ก     
10 ปี ตามเง่ือนไขใหม่ท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 84  93  84  93 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั (12,080)  (10,857)  (12,080)  (10,857) 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 45,826  120,771  45,826  120,771 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน        
   งบกระแสเงินสด 33,830  110,007  33,830  110,007 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
 

6 ลูกหนีก้ารค้า 
 
  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 40,668  44,113  40,668  44,113 
กิจการอ่ืน  834,367  988,629  834,367  988,629 
รวม  875,035  1,032,742  875,035  1,032,742 
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 39 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 40,668  44,113  40,668  44,113 
 40,668  44,113  40,668  44,113 
กจิการอืน่        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 834,367  988,610  834,367  988,610 
เกินกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน -  19  -  19 
 834,367  988,629  834,367  988,629 
        
รวม 875,035  1,032,742  875,035  1,032,742 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 45 วนั 
 
ลกูหน้ีการคา้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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7 ลูกหนีอ้ืน่ 
 
  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 217  216  217  216 
กจิการอืน่         
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  16,262  23,854  16,262  23,854 
เงินชดเชยคา้งรับ  7,686  -  7,686  - 
ส่วนลดรับและเงินสนบัสนุนคา้งรับ  3,453  3,286  3,453  3,286 
อากรขาเขา้ระหวา่งการขอคืน  -  49,332  -  49,332 
อ่ืนๆ  2,480  5,480  2,480  5,480 
  29,881  81,952  29,881  81,952 
รวม  30,098  82,168  30,098  82,168 
 

8 สินค้าคงเหลอื 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 316,395  425,083  316,395  425,083 
วตัถุดิบ 201,043  248,469  201,043  248,469 
วสัดุส้ินเปลือง 10,057  6,825  10,057  6,825 
รวม 527,495  680,377  527,495  680,377 
หัก  ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (13,504)  (3,660)  (13,504)  (3,660) 
สุทธิ 513,991  676,717  513,991  676,717 
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 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย        
   และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 3,910,120  4,204,612  3,910,120  4,204,612 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิท่ี        
          คาดวา่จะไดรั้บ 9,844  9,065  9,844  9,065 
- ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 23,976  1,023  23,976  1,023 
สุทธิ 3,943,940  4,214,700  3,943,940  4,214,700 
 

9 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 74,538  117,683  135,620  135,620 
ชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุน 115,600  -  115,600  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน        
   ในการร่วมคา้ (95,738)  (48,732)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  -  (156,400)  - 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า        
   หน่วยงานต่างประเทศ 327  5,587  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 94,727  74,538  94,820  135,620 
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เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั พีที อาทร่ี แปซิฟิค (“AP”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือร่วมลงทุนในบริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย (“PTI”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 
ท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม แบรนด ์“อิชิตนั” 
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทัและ AP เขา้ลงทุนในการร่วมคา้ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั (อตัราร้อยละ 50 ของหุน้ท่ี
ออกและจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของการร่วมคา้) ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษทัรวม 200,000 ลา้นรูเปีย
อินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ลา้นบาท) บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินทุนจดัตั้งบริษทังวดแรกในอตัราร้อยละ 50 ของทุน
ท่ีเรียกชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 50,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 135.6 ลา้นบาทและการร่วมคา้ดงักล่าว
จดัตั้งเสร็จเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เน่ืองจากตามสัญญาร่วมลงทุนไดก้าํหนดให้ผูล้งทุนมีอาํนาจควบคุม
ร่วมกนั และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานดงักล่าวมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพยห์รือภาระผูกพนั 
ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น ดงันั้นบริษทัจึงไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 
 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกใหช้าํระเงินทุนจดัตั้งบริษทัเพ่ิมอีกเป็นจาํนวนเงิน 
40,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 115.6 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปซ้ือท่ีดินและเป็นเงินทุน
หมุนเวียน บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  และการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
กบั Indonesia Investment Coordinating Board แลว้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 
 
เน่ืองจากยอดขายเคร่ืองด่ืม แบรนด ์“อิชิตนั” ในประเทศอินโดนีเซียไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์และประมาณไวเ้บ้ืองตน้
อย่างมีนยัสาํคญั ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่าของเงินลงทุนใน PTI อาจเกิดการดอ้ยค่า และไดป้ระเมินมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของเงินลงทุนใน PTI จากผลการประเมินดงักล่าว
และดุลยพินิจของผูบ้ริหาร บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน PTI จาํนวน 156.4 ลา้นบาทใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั พีที อาทร่ี แปซิฟิค (“AP”) ซ่ึงเป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือร่วมลงทุนในบริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย (“PTI”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ 
ท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม แบรนด ์“อิชิตนั” 
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทัและ AP เขา้ลงทุนในการร่วมคา้ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั (อตัราร้อยละ 50 ของหุน้ท่ี
ออกและจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของการร่วมคา้) ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษทัรวม 200,000 ลา้นรูเปีย
อินโดนีเซีย (หรือประมาณ 575 ลา้นบาท) บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินทุนจดัตั้งบริษทังวดแรกในอตัราร้อยละ 50 ของทุน
ท่ีเรียกชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 50,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 135.6 ลา้นบาทและการร่วมคา้ดงักล่าว
จดัตั้งเสร็จเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 เน่ืองจากตามสัญญาร่วมลงทุนไดก้าํหนดให้ผูล้งทุนมีอาํนาจควบคุม
ร่วมกนั และมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานดงักล่าวมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพยห์รือภาระผูกพนั 
ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น ดงันั้นบริษทัจึงไดบ้นัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 
 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 บริษทัไดรั้บจดหมายจากการร่วมคา้เรียกใหช้าํระเงินทุนจดัตั้งบริษทัเพ่ิมอีกเป็นจาํนวนเงิน 
40,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่า 115.6 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปซ้ือท่ีดินและเป็นเงินทุน
หมุนเวียน บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  และการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
กบั Indonesia Investment Coordinating Board แลว้เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 
 
เน่ืองจากยอดขายเคร่ืองด่ืม แบรนด ์“อิชิตนั” ในประเทศอินโดนีเซียไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์และประมาณไวเ้บ้ืองตน้
อย่างมีนยัสาํคญั ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่าของเงินลงทุนใน PTI อาจเกิดการดอ้ยค่า และไดป้ระเมินมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของเงินลงทุนใน PTI จากผลการประเมินดงักล่าว
และดุลยพินิจของผูบ้ริหาร บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน PTI จาํนวน 156.4 ลา้นบาทใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัในกิจการน้ี 
 

 บริษทั พีที อิชิ ตนั อินโดนีเซีย 
 2559  2558 

 (พันบาท) 
รายได ้ 18,408  19,665 
ค่าใชจ่้าย (209,885)ก  (117,129)ก 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) (191,477)  (97,464) 
    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 50) (95,738)  (48,732) 
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 271,202ข  236,706ข 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 69,565  3,386 
หน้ีสินหมุนเวียน (151,312)  (91,016) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 189,455  149,076 
    
มูลค่าตามบัญชีของเงนิลงทุนในการร่วมค้า (ถือหุ้นร้อยละ 50) 94,727  74,538 
    
หมายเหตุ    

ก. รวมรายการค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 591  277 
ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 239,117  214,669 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวน 34 ลา้นบาท (2558: 14 ล้านบาท) 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดจ้ดจาํนอง/จาํนาํทรัพยสิ์นของบริษทัมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวนประมาณ 
3,603.3 ลา้นบาท (2558: 3,912.7 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตามท่ีอธิบายไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 
สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนเงินรวม 55.9 ลา้นบาท (2558: 64.7  
ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนค่าก่อสร้างขยายอาคารโรงงาน และตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน รวมทั้ง
ตน้ทุนการติดตั้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างขยายอาคารโรงงานไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์าํนวน 
0.1 ลา้นบาท (2558: 1.2 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ระหว่างร้อยละ 2.98 ต่อปี (2558: ร้อยละ 3.32 ถึงร้อยละ 
3.54 ต่อปี) 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวน 34 ลา้นบาท (2558: 14 ล้านบาท) 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดจ้ดจาํนอง/จาํนาํทรัพยสิ์นของบริษทัมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวนประมาณ 
3,603.3 ลา้นบาท (2558: 3,912.7 ล้านบาท) เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตามท่ีอธิบายไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 
สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนเงินรวม 55.9 ลา้นบาท (2558: 64.7  
ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนค่าก่อสร้างขยายอาคารโรงงาน และตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน รวมทั้ง
ตน้ทุนการติดตั้งท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างขยายอาคารโรงงานไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์าํนวน 
0.1 ลา้นบาท (2558: 1.2 ล้านบาท) มีอตัราดอกเบ้ียท่ีรับรู้ระหว่างร้อยละ 2.98 ต่อปี (2558: ร้อยละ 3.32 ถึงร้อยละ 
3.54 ต่อปี) 
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11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย /  
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สิทธิในการใช ้     
 ลิขสิทธ์ิ  เคร่ืองหมาย     
 ซอฟตแ์วร์  การคา้  สูตรการผลิต  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,433  158,878  9,346  171,657 
เพ่ิมข้ึน 2,660  -  -  2,660 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใช ้        
    เคร่ืองหมายการคา้ -  35,047  -  35,047 
จาํหน่าย -  (9,346)  -  (9,346) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 6,093  184,579  9,346  200,018 
เพ่ิมข้ึน 8  -  -  8 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใช ้        
     เคร่ืองหมายการคา้ -  2,337  -  2,337 
จาํหน่าย (197)  -  -  (197) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 5,904  186,916  9,346  202,166 
        

ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (972)  (84,112)  -  (85,084) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (474)  -  -  (474) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  9,346  -  9,346 
โอนจากขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้        
    ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ -  (35,047)  -  (35,047) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 (1,446)  (109,813)  -  (111,259) 
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 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย /  
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   สิทธิในการใช ้     
 ลิขสิทธ์ิ  เคร่ืองหมาย     
 ซอฟตแ์วร์  การคา้  สูตรการผลิต  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (555)  -  -  (555) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (40,175)  -  (40,175) 
โอนจากขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้        
    ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ -  (2,337)  -  (2,337) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 (2,001)  (152,325)  -  (154,326) 
        
มลูค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 2,461  74,766  9,346  86,573 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 4,647  74,766  9,346  88,759 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 3,903  34,591  9,346  47,840 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือขายสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่พร้อมสูตร 
การผลิตเคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไมจ้ากบริษทัในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินรวม 224.3 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย 
ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมใ้นประเทศต่างๆ 16 ประเทศ    
ทัว่โลกตามราคาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเป็นจาํนวนเงินรวม 215.0 ลา้นบาท และค่าสูตรการผลิตเคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไม้
ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 9.3 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้และค่าสูตรการผลิตดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 205.6 ลา้นบาท ในการน้ี บริษทัไดรั้บการจดทะเบียน
โอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในบางประเทศและสูตรการผลิตแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 168.2 ลา้นบาท 
โดยบนัทึกไวใ้นบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” ส่วนค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศท่ีอยู่ระหว่าง          
การจดทะเบียนโอนสิทธิส่วนท่ีเหลือเป็นจาํนวนเงินรวม 37.4 ลา้นบาท บริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้
ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” และจะโอนเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือไดรั้บการโอนสิทธิในภายหลงั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ไปจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ 
ยกเวน้การจดัจาํหน่ายในประเทศไทย และไม่สามารถประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในต่างประเทศไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ยกเวน้การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไทย 
ดงันั้นผูบ้ริหารของบริษทัจึงไดพิ้จารณาตั้งสาํรองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรับสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้
ในต่างประเทศในบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” เป็นจาํนวนเงิน 84.1 ลา้นบาท และบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิ
ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” เป็นจาํนวนเงิน 37.4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจาํนวน 121.5 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปี 2558 บริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวนเงินรวม 35.0 ลา้นบาท และไดโ้อนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวรวมถึงสาํรองผลขาดทุนจาก  
การดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจากบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” ไปยงับญัชี “สินทรัพย ์  
ไม่มีตัวตน” นอกจากน้ี บริษัทถูกกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไต้หวันสั่งเพิกถอนสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไตห้วนัท่ีบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิแลว้ในปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่าเป็น
จาํนวนเงิน 9.3 ลา้นบาท บริษทัจึงไดต้ดัจาํหน่ายสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศไตห้วนัออกจากบญัชี 
“สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” อย่างไรก็ตามบริษทัผูข้ายสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ใหก้บับริษทัยินยอมรับผิดชอบ
การถกูสัง่เพิกถอนสิทธิดงักล่าวโดยการคืนเงินค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ไบเล่ในประเทศไตห้วนัใหก้บั
บริษทัทั้งจาํนวน บริษทัจึงกลบัรายการสาํรองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนเงิน 9.3 ลา้นบาท ในปี 2558 

 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดรั้บการจดทะเบียนโอนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศแห่งหน่ึงเพ่ิม
เป็นจาํนวนเงินรวม 2.3 ลา้นบาท และไดโ้อนสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวรวมถึงสาํรองผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจากบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้” ไปยงับญัชี “สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน” นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายชาํระเงินค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศเพ่ิมเติมเป็นจาํนวน 
9.3 ลา้นบาท และไดต้ั้งสํารองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงินเดียวกนั ค่าสิทธิดงักล่าวยงัอยู่
ระหว่างการจดทะเบียนโอนสิทธิ บริษทัจึงไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้” ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ค่าสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีอยู่ระหว่างการจดทะเบียนโอนสิทธิและ
สาํรองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมอยู่ในบญัชี “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้” มีจาํนวนเงิน 9.3 ลา้นบาท (2558: 2.3 ล้านบาท) 
 
การทดสอบการด้อยค่าส าหรับสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าไบเล่ในประเทศไทย 
 
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ในประเทศไทยคาํนวณจากมลูค่าจากการใช ้โดยการ
คิดลดกระแสเงินสดหลงัคาํนึงภาษีเงินไดท่ี้จะประหยดัไดจ้ากการใชสิ้ทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้แทนการจ่าย
ชาํระค่าสิทธิ ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการมลูค่าจากการใช ้ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของรายได ้ อตัราค่าสิทธิ 
อตัราภาษีและอตัราคิดลด 
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กระแสเงินสดหลงัคาํนึงภาษีเงินไดท่ี้จะประหยดัไดค้าํนวณจากประมาณการรายไดท่ี้จะไดรั้บจากการจาํหน่าย
เคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไมไ้บเล่ ปรับปรุงดว้ยค่าสิทธิและภาษีท่ีตอ้งชาํระ ในการประมาณการรายได ้ผูบ้ริหารใช้การ
คาดการณ์อตัราการเติบโตรวมถึงประมาณการยอดขายและราคาขายสาํหรับระยะเวลา  5 ปีขา้งหนา้ อตัราค่าสิทธิ
ประเมินจากขอ้มลูอตัราค่าสิทธิของเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนๆ ท่ีสามารถเทียบเคียงได ้อตัราคิดลดคาํนวณจากตน้ทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัของเงินทุน (WACC) โดยไม่มีการเติบโตหลงัช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal growth) 
 
ทั้งน้ีจากการทดสอบการดอ้ยค่า พบว่าประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีเป็น
จาํนวนเงิน 40.2 ลา้นบาท ดงันั้นผูบ้ริหารจึงไดพิ้จารณาตั้งสํารองผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับสิทธิในการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ในประเทศไทยในบญัชี “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” เป็นจาํนวนเงิน 40.2 ลา้นบาท 
 

12 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31  
 มกราคม 2559  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินคา้ 529  1,693  -  2,222 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้        
   ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 467  1,402  -  1,869 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,981  4,577  -  21,558 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  31,280  -  31,280 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,516  696  -  5,212 
รวม 22,493  39,648  -  62,141 
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 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่ 1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที่ 31  
 มกราคม 2558  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินคา้ 862  (333)  -  529 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้        
   ค่าซ้ือสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 7,477  (7,010)  -  467 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,144  1,837  -  16,981 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,192  869  1,455  4,516 
ยอดขาดทุนทางภาษียกไป 33,812  (33,812)  -  - 
รวม 59,487  (38,449)  1,455  22,493 
 

13 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน        
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  400,000  120,000  400,000  120,000 
หน้ีสินจากการทาํทรัสตรี์ซีท        
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั  313,717  -  313,717  - 
รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 713,717  120,000  713,717  120,000 
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 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 524,021  456,181  524,021  456,181 
รวมส่วนที่หมุนเวยีน 1,237,738  576,181  1,237,738  576,181 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         
   - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,042,736  1,491,756  1,042,736  1,491,756 
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 1,042,736  1,491,756  1,042,736  1,491,756 
        
รวม 2,280,474  2,067,937  2,280,474  2,067,937 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 1,237,738  576,181  1,237,738  576,181 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 1,042,736  1,491,756  1,042,736  1,491,756 
รวม 2,280,474  2,067,937  2,280,474  2,067,937 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2229 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
 
หน้ีสินจากการทาํทรัสต์รีซีทซ่ึงบริษทัไดอ้อกเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีสั่งเขา้มาโดยใชเ้ครดิตของสถาบนัการเงิน 
ดงันั้นบริษทัจึงมีภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินสาํหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ดงัน้ี 
 
  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,603,263  3,912,743  3,603,263  3,912,743 
รวม  3,603,263  3,912,743  3,603,263  3,912,743 
 
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสญัญาเงินกูท่ี้มีหลกัประกนัท่ีสาํคญักบัสถาบนัการเงินดงัน้ี 
 
สถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง 
 

    มลูค่าคงเหลือ     
สญัญา  วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  กาํหนดการ 

เงินกูย้ืม  ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2559  ร้อยละต่อปี  จ่ายชาํระคืน 
         

ฉบบัท่ี 1  972.0 ลา้นบาท  400.0 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่เร่ิม  ทุกเดือน 
   ลงวนัท่ี 4         เบิกเงินกูถึ้งวนัท่ี 31     เป็นระยะเวลา 3 ปี 
   เมษายน 2555         ธนัวาคม 2555 เท่ากบั     เร่ิมชาํระงวดแรก 
    และบนัทึก         ร้อยละ 4 ต่อปี และ     เดือนพฤษภาคม 
   ขอ้ตกลงต่อทา้ย         อตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี     2561 
   สญัญากูย้ืมเงิน         1 มกราคม 2556 ถึง   
   ลงวนัท่ี 1         วนัท่ี 31 มีนาคม 2558   
   สิงหาคม 2557         เท่ากบั MLR ลบ   
         ร้อยละ 2.37 ต่อปี   
         หลงัจากนั้น MLR    
         ลบร้อยละ 2.12 ต่อปี   
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 55 

    มลูค่าคงเหลือ     
สญัญา  วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  กาํหนดการ 

เงินกูย้ืม  ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2559  ร้อยละต่อปี  จ่ายชาํระคืน 
         

ฉบบัท่ี 2  600.0 ลา้นบาท  224.7 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั  ทุกเดือน 
   ลงวนัท่ี 14         BIBOR ประเภท      เป็นระยะเวลา 7 ปี 
   ตุลาคม 2557         6 เดือนบวกร้อยละ      เร่ิมชาํระงวดแรก 
         1.25 ต่อปี     เดือนกรกฎาคม 
           2559 
 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดงักล่าว บริษทัตอ้งจาํนอง/จาํนาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริษทัไดน้าํสินทรัพยข์องบริษทัไปจดจาํนองตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา เพ่ือเป็นหลกัประกนั
หน้ีสินและภาระผกูพนัของบริษทั 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวต้องรักษาสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษทัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และผูกู้ต้อ้งไม่ให้เงินกูย้ืมแก่กรรมการหรือบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
 
สถาบันการเงินแห่งที่สอง 
 

    มลูค่าคงเหลือ     
สญัญา  วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  กาํหนดการ 

เงินกูย้ืม  ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2559  ร้อยละต่อปี  จ่ายชาํระคืน 
         

ฉบบัท่ี 1  1,000.0 ลา้นบาท  700.0 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึง  ทุกเดือน 
   ลงวนัท่ี 12         ปีท่ี 2 เท่ากบั MLR     เป็นระยะเวลา 7 ปี 
   กรกฎาคม 2556         ลบร้อยละ 2.625 ต่อปี     เร่ิมชาํระงวดแรก 
    และบนัทึก         หลงัจากนั้นจะเป็น     เดือนมกราคม 
   ขอ้ตกลงต่อทา้ย         MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี     2559 
   สญัญากูย้ืมเงิน         
   ลงวนัท่ี 26         
   สิงหาคม 2557         
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดงักล่าว บริษทัตอ้งจาํนอง/จาํนาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริษทัไดน้าํสินทรัพยข์องบริษทัไปจดจาํนองตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา เพ่ือเป็นหลกัประกนั
หน้ีสินและภาระผกูพนัของบริษทั 
 
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงินและเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น นายตัน ภาสกรนทีและครอบครัวต้องรักษาสัดส่วน 
การถือหุน้ในบริษทัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน และผูกู้ต้กลงไม่ขายจาํหน่ายจ่ายโอนสินทรัพยข์อง 
ผูกู้เ้กินกวา่ร้อยละ 5 ของสินทรัพยสุ์ทธิ เป็นตน้  

 
สถาบันการเงินแห่งที่สาม 
 

    มลูค่าคงเหลือ     
สญัญา  วงเงินสินเช่ือ  ณ วนัท่ี  อตัราดอกเบ้ีย  กาํหนดการ 

เงินกูย้ืม  ท่ีไดรั้บอนุมติั  31 ธนัวาคม 2559  ร้อยละต่อปี  จ่ายชาํระคืน 
         

ฉบบัท่ี 1  770.0 ลา้นบาท  242.1 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั  ทุกไตรมาส 
   ลงวนัท่ี 20         BIBOR ประเภท      เป็นระยะเวลา 5 ปี 
   สิงหาคม 2555         6 เดือนบวกร้อยละ      เร่ิมชาํระงวดแรก 
         1.25 ต่อปี     เดือนกมุภาพนัธ์ 
           2557 
 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดงักล่าว บริษทัตอ้งจาํนอง/จาํนาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ของโรงงาน โดยบริษทัไดน้าํท่ีดินของบริษทัเขา้ทาํสัญญาจาํนองท่ีดินเป็นประกนัลาํดบัสอง เพ่ือเป็นหลกัประกนั
หน้ีสินบางส่วนในวงเงิน 20 ลา้นบาท 
 
ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืน
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา เช่น การธาํรงไวซ่ึ้งการดาํรงอยู่ของกิจการของผูกู้ ้ตลอดจนสิทธิ เอกสิทธ์ิ และสิทธิทาง   
การตลาด เป็นตน้ 
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บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 57 

อัตราดอกเบี้ย 
 
อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2229 และ 2558 มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 
  ตามวธีิส่วนได้เสีย / 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2229  2558 
  (อัตราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  2.40 - 2.98  2.40 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2.97 - 5.00    3.01 - 4.73 
 
วงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2229 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 936.2 ลา้นบาท (2558: 1,212.5 
ล้านบาท) 
 

14 เจ้าหนีก้ารค้า 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืน 256,709  387,088  256,709  387,088 
รวม 256,709  387,088  256,709  387,088 
 
เจา้หน้ีการคา้ทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 58 

15 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิส าหรับ        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 26,060  22,580  26,060  22,580 
รวม 26,060  22,580  26,060  22,580 

 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,480  4,345  3,480  4,345 
รวม 3,480  4,345  3,480  4,345 
        
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี -  7,274  -  7,274 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 9,276  9,276  9,276  9,276 
 
บริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวข้องบริษทัมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และความเส่ียงจากอตัราการหมุนเวียนของ
พนกังาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 59 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้        
   กองทุน 26,060  22,580  26,060  22,580 
ภาระผกูพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 26,060  22,580  26,060  22,580 
 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์        
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 22,580  10,961  22,580  10,961 
        
รับรู้ในก าไรขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,780  3,858  2,780  3,858 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 700  487  700  487 
 3,480  4,345  3,480  4,345 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  7,274  -  7,274 
 -  7,274  -  7,274 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์         
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 26,060  22,580  26,060  22,580 
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บริษัท อชิิตัน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากรและสมมติฐาน        
   ทางการเงิน -  2,216  -  2,216 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  5,058  -  5,058 
รวม -  7,274  -  7,274 

 
 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.1  3.1  3.1  3.1 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 8-10  8-10  8-10  8-10 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ป็น 17 ปี (2558: 17 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได ้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินที่แสดง   
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,019)  2,352  (2,019)  2,352 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
2,474 

  
(2,172) 

  
2,474 

  
(2,172) 

        
 งบการเงินที่แสดง  
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,873)  2,176  (1,873)  2,176 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
2,048 

  
(1,809) 

  
2,048 

  
(1,809) 

 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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16 ทุนเรือนหุ้น 
 
 มลูค่าหุน้ 2559  2558 
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
- หุ้นสามญั 1 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
         
ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 1 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
- หุ้นสามญั 1 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้คือ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซ้ือหุน้
ของพนกังานและคู่คา้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดยอา้งอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุน้ท่ีกาํหนดไวแ้ละส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย
และบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมๆไปกบัรับรู้การเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
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17 ส ารอง 
 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลต่าง
การแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

18 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
ผูบ้ริหารเห็นว่าบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจเคร่ืองด่ืม ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า
บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว 
 
ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ผูบ้ริหารเห็นว่าบริษทัดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 98 ในประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศ หรือ
สินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 
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ลกูค้ารายใหญ่ 
 
บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงของบริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 4,986 ลา้นบาท (2558: 5,459 ล้านบาท)  
จากรายไดร้วมของบริษทั 
 

19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง   185,386  191,861  185,386  191,861 
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 15 3,480  4,345  3,480  4,345 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  4,047  3,505  4,047  3,505 
อ่ืนๆ  22,256  20,622  22,256  20,622 
รวม  215,169  220,333  215,169  220,333 
 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยบริษทัและพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราระหว่างร้อยละ 2 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามข้อกาํหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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20 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย         
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป  108,688  (14,721)  108,688  (14,721) 
ตน้ทุนวตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง  2,772,802  3,186,700  2,772,802  3,186,700 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย  499,199  474,164  499,199  474,164 
ค่าสาธารณูปโภค  182,871  216,935  182,871  216,935 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  124,120  125,529  124,120  125,529 
ค่าขนส่งและค่าเดินทาง  36,291  43,874  36,291  43,874 
อ่ืนๆ  219,969  182,219  219,969  182,219 
รวม  3,943,940  4,214,700  3,943,940  4,214,700 
         
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย         
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  656,737  939,253  656,737  939,253 
ค่าแรกเขา้และค่าบริการอ่ืน  32,367  20,846  32,367  20,846 
ค่าขนส่งและค่าเดินทาง  18,405  33,791  18,405  33,791 
ค่าใชจ่้ายในการส่งออก  7,395  25,459  7,395  25,459 
รวม  714,904  1,019,349  714,904  1,019,349 
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  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร         
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9, 11 49,521  (9,346)  205,921  (9,346) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  90,350  94,317  90,350  94,317 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  14,270  14,004  14,270  14,004 
ค่าเช่า  5,676  5,476  5,676  5,476 
ค่าการศึกษา กีฬาและกศุลสาธารณะ  4,055  1,385  4,055  1,385 
อ่ืนๆ  38,760  25,075  38,760  25,075 
รวม  202,632  130,911  359,032  130,911 
 

21 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย         
สถาบนัการเงิน  74,897  87,229  74,897  87,229 
รวมดอกเบีย้จ่าย  74,897  87,229  74,897  87,229 
ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ  700  487  700  487 
รวม  75,597  87,716  75,597  87,716 
หัก  จาํนวนท่ีรวมอยู่ในตน้ทุนของ         

   สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข         
   - ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุน         
      ของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 10 (139)  (1,214)  (139)  (1,214) 

สุทธิ  75,458  86,502  75,458  86,502 
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22 ภาษเีงนิได้ 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
สาํหรับงวดปัจจุบนั  328  5,381  328  5,381 
  328  5,381  328  5,381 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (39,648)  4,637  (39,648)  4,637 
ขาดทุนทางภาษียกไป  -  33,812  -  33,812 
 12 (39,648)  38,449  (39,648)  38,449 
รวม  (39,320)  43,830  (39,320)  43,830 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

  งบการเงินที่แสดง     
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 12 -  (1,455)  -  (1,455) 
รวม  -  (1,455)  -  (1,455) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 2229  2228 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   329,161    856,572 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  65,832  20  171,314 
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนในเงินลงทุนในการร่วมคา้   (12,132)    9,747 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (89,795)    (142,478) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   3,779    3,806 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (7,004)    (258) 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีเดิมรับรู้ไวสู้งไป   -    1,699 
รวม (12)  (39,320)  5  43,830 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   268,499    905,304 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  53,700  20  181,061 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (89,795)    (142,478) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   3,779    3,806 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (7,004)    (258) 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีเดิมรับรู้ไวสู้งไป   -    1,699 
รวม (15)  (39,320)  5  43,830 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

23 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัการผลิตนํ้ าพืช ผกั ผลไม ้บรรจุภาชนะผนึก  
ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
(ก) ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
(ข) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

(ค) ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม มีกาํหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข) 

 
(ง) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีอากรขาเขา้ท่ีตอ้งจ่ายชาํระสําหรับวตัถุดิบ และวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งใช้ในการผลิต     

เพ่ือการส่งออก เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก 
 

(จ) ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีอากรขาเขา้ท่ีตอ้งจ่ายชาํระสาํหรับสินคา้ท่ีนาํเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็นระยะเวลา 
1 ปี นบัแต่วนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก และ 

 
(ฉ) ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ไปรวมคาํนวณเป็นรายได้เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทได้รับการส่งเสริม            
การลงทุน 

 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดตามท่ีระบุไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 กิจการท่ี  กิจการท่ีไม่    กิจการท่ี  กิจการท่ีไม่   
 ไดรั้บการ  ไดรั้บ    ไดรั้บการ  ไดรั้บ   
 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายในประเทศ 3,014,918  2,216,695  5,231,613  3,685,786  2,484,354  6,170,140 
ขายต่างประเทศ 65,854  40,802  106,656  49,861  119,576  169,437 
รวม 3,080,772  2,257,497  5,338,269  3,735,647  2,603,930  6,339,577 
 

24 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
  งบการเงินที่แสดง    
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
ก าไรส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั         
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 368,481  812,742  307,819  861,474 
        

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว        
   (ขั้นพืน้ฐาน) 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.28  0.63  0.24  0.66 
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 70 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 กิจการท่ี  กิจการท่ีไม่    กิจการท่ี  กิจการท่ีไม่   
 ไดรั้บการ  ไดรั้บ    ไดรั้บการ  ไดรั้บ   
 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายในประเทศ 3,014,918  2,216,695  5,231,613  3,685,786  2,484,354  6,170,140 
ขายต่างประเทศ 65,854  40,802  106,656  49,861  119,576  169,437 
รวม 3,080,772  2,257,497  5,338,269  3,735,647  2,603,930  6,339,577 
 

24 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
  งบการเงินที่แสดง    
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
ก าไรส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั         
   ของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 368,481  812,742  307,819  861,474 
        

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว        
   (ขั้นพืน้ฐาน) 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000 
        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.28  0.63  0.24  0.66 
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25 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 1.0 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,300 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเงินปันผล
ระหว่างกาลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 650 ลา้นบาท 
ดงันั้นส่วนท่ีเหลือในอตัราหุน้ละ 0.5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 650 ลา้นบาท ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2228 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น       
เงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 322 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่     
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 650 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเงินปันผล
ระหวา่งกาลท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 325 ลา้นบาท 
ดงันั้นส่วนท่ีเหลือในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 325 ลา้นบาท ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2229 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจัดสรรกาํไรเป็น       
เงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 322 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่     
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 
 

26 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ      
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั
ความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง 
ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีความสมดุล
ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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การบริหารจดัการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงักาํกบัดูแล
ระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) บริษทัไดจ้ดัการความเส่ียงดงักล่าวโดยพิจารณาสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวัตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระ   
มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    หลงัจาก 1 ปี     
 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2559         
หมุนเวยีน         
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ราคาตลาด 713,717  -  -  713,717 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR ลบร้อยละ         
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2 และ BIBOR        
 ประเภท 6 เดือน        
 บวกร้อยละ 1.25 524,021  -  -  524,021 
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  งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    หลงัจาก 1 ปี     
 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ไม่หมุนเวยีน         
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR ลบร้อยละ        
 2 และ MLR         
 ลบร้อยละ 2.12         
 และ BIBOR        
 ประเภท 6 เดือน        
 บวกร้อยละ 1.25 -  1,042,736  -  1,042,736 
รวม  1,237,738  1,042,736  -  2,280,474 

 
  งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    หลงัจาก 1 ปี     
 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2558         
หมุนเวยีน         
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ราคาตลาด 120,000  -  -  120,000 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR ลบร้อยละ         
      ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2.625 และ BIBOR        
 ประเภท 6 เดือน        
 บวกร้อยละ 1.25 456,181  -  -  456,181 
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  งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย / 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    หลงัจาก 1 ปี     
 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ไม่หมุนเวยีน         
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR ลบร้อยละ        
 2.625 และ MLR        
 ลบร้อยละ 2 และ        
 MLR ลบร้อยละ        
 2.12 และ BIBOR        
 ประเภท 6 เดือน        
 บวกร้อยละ 1.25 -  1,491,756  -  1,491,756 
รวม  576,181  1,491,756  -  2,067,937 
 

ผูบ้ริหารเช่ือวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวมีนอ้ย 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไม่มีความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีเป็น
สาระสาํคญั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
  งบการเงินที่แสดง   
  เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2229  2228  2229  2228 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและ         
   อุปกรณ์  14,253  -  14,253  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (13,164)  (10,773)  (13,164)  (10,773) 
  1,089  (10,773)  1,089  (10,773) 
เงินเยน         
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (169)  (31,681)  (169)  (31,681) 
  (169)  (31,681)  (169)  (31,681) 
เงินรูเปียอินโดนีเซีย         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  -  (3,455)  -  (3,455) 
  -  (3,455)  -  (3,455) 
เงินยโูร         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัรและ         
   อุปกรณ์  385,678  -  385,678  - 
  385,678  -  385,678  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ         
    ที่มคีวามเส่ียง  386,598  (45,909)  386,598  (45,909) 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้
เม่ือครบกาํหนด 
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ฝ่ายบริหารได้กาํหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ          
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามี           
ความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นนัยสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์      
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมี
สาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กับอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามบัญชี 
ของเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
 

27 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 480,263  -  480,263  - 
รวม 480,263  -  480,263  - 
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 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน        
   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 8,391  6,652  8,391  6,652 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6,046  2,699  6,046  2,699 
รวม 14,437  9,351  14,437  9,351 
 
บริษทัมีสัญญาเช่าหลายฉบบักบับริษทัในประเทศบางแห่ง ซ่ึงครอบคลุมการเช่าอาคารสาํนกังานพร้อมส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและอ่ืนๆ โดยมีระยะเวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในระหวา่งปี 2560 ถึง 2562 
 
 งบการเงินที่แสดง     
 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2229  2228  2229  2228 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,372  1,357  2,372  1,357 
คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 443,679  28,697  443,679  28,697 
รวม 446,051  30,054  446,051  30,054 
 
หนังสือค ้าประกนั 
 
บริษทัมีภาระผูกพนัจากการท่ีสถาบันการเงินแห่งหน่ึงออกหนังสือคํ้ าประกันบริษทัต่อรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงเป็น 
จาํนวนเงิน 5.8 ลา้นบาท (2558: 5.8 ล้านบาท) 
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สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
สัญญาซ้ือขายวัตถดิุบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 
 
บริษทัมีสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบสําหรับผลิตบรรจุภณัฑก์บับริษทัในประเทศหลายแห่ง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา 
บริษทัตกลงท่ีจะซ้ือวตัถุดิบสาํหรับผลิตบรรจุภณัฑต์ามปริมาณท่ีบริษทักาํหนดในแต่ละคร้ังและตามราคาท่ีระบุไว้
ในสญัญา สญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชถึ้งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และสามารถต่ออายสุญัญาไดเ้ม่ือส้ินสุดสญัญา 
 
สัญญาแต่งตั้งผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
บริษทัมีสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้สามฉบบักบับริษทัในประเทศสองแห่งและบริษทัในต่างประเทศอีกหน่ึงแห่ง 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะชาํระค่าจดัจาํหน่ายสินคา้ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา สัญญาฉบบัท่ี
หน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดย
อตัโนมติัคร้ังละ 3 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัส้ินสุดสัญญา  
สญัญาฉบบัท่ีสองมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และสัญญาฉบบัท่ีสามมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 
 
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 
 
บริษทัมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าใชจ่้ายต่างๆ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา สญัญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2554 
ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อน           
วนัส้ินสุดสญัญา 
 
สัญญาขนส่งภายในประเทศ 
 
บริษทัมีสัญญาขนส่งภายในประเทศกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา บริษทัตกลงท่ีจะจ่าย
ค่าใชจ่้ายต่างๆ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคร้ังละ 5 ปี จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิก
สญัญาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
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28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจดัตั้ง
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (บริษทั อิชิตนั พาวเวอร์ จาํกดั) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย โดยบริษทัถือหุน้ในอตัรา
ร้อยละ 99.99 บริษทัยอ่ยดงักล่าวประกอบธุรกิจหลกัคือธุรกิจการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้เป็น
จาํนวนเงิน 1,000,000 บาท และให้เรียกชาํระเงินทุนจดัตั้งบริษทัเต็มมูลค่า ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวดาํเนินการการ 
จดทะเบียนจดัตั้งเสร็จแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2229) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2229) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2229) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2229) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

   และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2229) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2229) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2229) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2229) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2229) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2229) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2229) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2229) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2229) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2229) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2229) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2229) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2229) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

   ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงาน 
   ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559)  

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559)  

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2229) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2229) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ  
   หรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2229) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2229) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2229) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2229) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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